Uchwała Nr 27
Senatu Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne
w zakresie studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat uchwala co następuje:

§1

1. Kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, zwanych dalej
"studiami doktoranckimi" jest odpłatne.
2. Wysokość opłat jest zróżnicowana w zależności od dziedziny i dyscypliny naukowej,
w jakiej prowadzone są studia doktoranckie i roku studiów.
3. Podstawę ustalenia odpłatności stanowi, zatwierdzony przez rektora, planowany koszt
zajęć dydaktycznych w zakresie niezbędnym do ich uruchomienia i prowadzenia,
uwzględniający koszty amortyzacji i remontów oraz koszt przewodu doktorskiego.
4. Kalkulację kosztów sporządza jednostka prowadząca studia doktoranckie. Kalkulację
opiniuje kwestor pod względem finansowym, a następnie zatwierdza rektor, najpóźniej
do 30 kwietnia danego roku.

§2

1. Opłaty za studia doktoranckie niestacjonarne wnoszone są z góry, tj. przed
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych:
— za semestr zimowy — do 26 września,
— za semestr letni — do 10 lutego danego roku.
2. Dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich może
w uzasadnionych przypadkach, udzielić zgody na rozłożenie opłaty na raty, jednakże
nie więcej niż dwie w semestrze.
3. W uzasadnionych przypadkach (wybitne wyniki w pracy naukowej potwierdzone np.:
publikacjami, wystąpieniami na konferencjach, udokumentowana trudna sytuacja
materialna, trudna sytuacja losowa) dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów
doktoranckich, może zwolnić doktoranta z części opłaty. Zwolnienie może wynosić nie
więcej niż 25% opłaty semestralnej.
4. Doktoranta niepełnosprawnego dziekan może zwolnić z opłaty w części lub w całości.
5. Decyzję o zwolnieniu i wysokości zwolnienia dla pracownika Uniwersytetu Śląskiego
podejmuje dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki zatrudniającej
doktoranta.
6. Po dokonaniu opłaty doktorant przedkłada dowód wpłaty w sekretariacie studiów
doktoranckich przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych lub niezwłocznie po upływie
terminu wpłaty kolejnej raty, o ile uzyskał na to zgodę, o której mowa w ust. 2.
7. Osoby ubiegające się o zwolnienie składają wniosek u kierownika studiów

8.
9.
10.

11.

doktoranckich w terminach: do 12 września i 27 stycznia danego roku. Zaopiniowany
przez kierownika studiów doktoranckich wniosek powinien być niezwłocznie
przekazany dziekanowi do decyzji.
Koszty zwolnień z opłat doktorantów niebędących pracownikami Uniwersytetu
Śląskiego ponoszą Wydziały prowadzące studia doktoranckie.
Koszty zwolnień z opłat doktorantów zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim na
podstawie stosunku pracy ponoszą jednostki zatrudniające.
Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi przychód doktoranta. Sekretariat studiów
doktoranckich sporządza do Urzędu Skarbowego informację o przychodach, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Doktoranci, którzy przystąpili do obrony pracy doktorskiej w trakcie trwania studiów
doktoranckich nie ponoszą opłat za semestry przypadające po semestrze, w którym
nastąpiła publiczna obrona pracy doktorskiej.

§3

1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy doktorant złoży rezygnację ze
studiów doktoranckich na piśmie kierownikowi studiów doktoranckich, przed terminem
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
2. Po rozpoczęciu zajęć, w uzasadnionych przypadkach, decyzją dziekana na pisemny
wniosek doktoranta, opłata podlega zwrotowi w proporcjonalnej części, liczonej od
daty złożenia rezygnacji ze studiów doktoranckich przez doktoranta.

§4

1. Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie dokonywane są na rachunek bankowy
Uniwersytetu Śląskiego, podany przez sekretariat studiów doktoranckich.
2. Brak wniesienia opłaty w podanych w niniejszej uchwale terminach jest podstawą do
naliczenia przez Uniwersytet Śląski odsetek ustawowych za zwłokę.

§5

1. Doktorantom, którzy nie wniosą opłat w terminie określonym w § 2 ust. 1, sekretariat
studiów doktoranckich doręcza wezwania do niezwłocznej zapłaty.
2. Po dokonaniu opłaty, osobom, o których mowa w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za
okres od obowiązującego terminu wpłaty do daty wniesienia opłaty.
3. Zaleganie z opłatami za jeden semestr stanowi podstawę do skreślenia z listy
uczestników studiów doktoranckich.
§6

Od decyzji dziekana, o których mowa w § 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz w § 3 ust. 2 doktorantowi
służy odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14

dni od daty doręczenia decyzji.

§7

Wysokość opłat dla osób niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

§8

Senat zobowiązuje Rektora do obwieszczenia tekstu uchwały.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Janusz Janeczek

