Uchwała Nr 37
Senatu Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 22 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr 27 Senatu UŚ 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
W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2
1. Opłata za studia doktoranckie wnoszona jest przez doktoranta
semestralnie: jednorazowo lub w dwóch równych częściach. Opłata
wnoszona jednorazowo jest niższa od opłaty wnoszonej w częściach.
2. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje doktorant poprzez złożenie
kierownikowi studiów doktoranckich przed rozpoczęciem każdego
semestru pisemnego oświadczenia o sposobie uiszczania opłat.
Niezłożenie przez doktoranta oświadczenia oznacza, że opłata
wnoszona jest jednorazowo.
3. Doktorant obowiązany jest wnieść opłatę za studia doktoranckie w
następujących terminach:
1. opłatę jednorazową:
a) do 30 września za semestr zimowy,
b) do 15 marca za semestr letni,

2. opłatę w częściach:
a) za semestr zimowy:
— do 30 września I część,
— do 15 listopada II część,
b) za semestr letni:
— do 15 marca I część,
— do 15 kwietnia II część.
4. 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.
5. Doktoranta niepełnosprawnego dziekan może zwolnić z opłaty w części
lub w całości.
6. Decyzję o zwolnieniu i wysokości zwolnienia dla pracownika
Uniwersytetu Śląskiego podejmuje dziekan, w porozumieniu
z kierownikiem jednostki zatrudniającej doktoranta.
7. Osoby ubiegające się o zwolnienie składają wniosek u kierownika
studiów doktoranckich w terminach: do 12 września i 27 stycznia
danego roku. Zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich
wniosek powinien być niezwłocznie przekazany dziekanowi do decyzji.
8. Koszty zwolnień z opłat doktorantów niebędących pracownikami
Uniwersytetu Śląskiego ponoszą Wydziały prowadzące studia
doktoranckie.
9. Koszty zwolnień z opłat doktorantów zatrudnionych w Uniwersytecie
Śląskim na podstawie stosunku pracy ponoszą jednostki zatrudniające.
10. 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.”,

2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłaty za świadczenia edukacyjne doktoranci wpłacają na indywidualne
numery rachunków bankowych generowanych z ich numeru PESEL.
Procedura generowania numeru rachunku bankowego jest dostępna na
stronie www.us.edu.pl, zakładka student.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek
Uniwersytetu Śląskiego.”,
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Doktorantom, którzy nie wniosą opłat w terminie określonym w § 2 ust. 3,
sekretariat studiów doktoranckich doręcza wezwania do niezwłocznej
zapłaty.”,
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§6
Od decyzji Dziekana, o których mowa w § 2 ust. 4, 5, 6 oraz § 3 ust. 2
doktorantowi służy odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

