Załącznik do uchwały nr 27
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r.
Uchwała nr 157
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone
usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity — Dz. U. z 2012 r., poz. 572) Senat uchwala, co następuje:

§1
1. Uniwersytet Śląski pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne na
studiach trzeciego stopnia, zwanych dalej „studiami doktoranckimi” związane
z:
1) kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich zwanych
dalej „doktorantami”,
2) z powtarzaniem zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu
niezadowalających wyników w nauce.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 uczelnia pobiera w przypadku:
1) ponownego udziału przez doktoranta w zajęciach lub powtarzania przedmiotu
i związane z tym przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu, w ramach
zaliczenia rocznego;
2) powtarzania zajęć po wznowieniu studiów.

§2

1. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich
w cyklu rocznym ustala rektor w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty jest
zróżnicowana w zależności od dziedziny i dyscypliny naukowej, w jakiej
prowadzone są studia doktoranckie.
2. Podstawę ustalenia odpłatności stanowi, zatwierdzony przez rektora,
planowany koszt zajęć dydaktycznych w zakresie niezbędnym do ich
uruchomienia i prowadzenia, uwzględniający koszty przewodu doktorskiego,
koszty przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju uczelni, w szczególności
rozwoju kadr naukowych infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym
amortyzacji i remontów.
3. Kalkulację kosztów sporządza jednostka prowadząca studia doktoranckie.
Kalkulację akceptuje kwestor pod względem finansowym, a następnie
zatwierdza rektor.
4. Jednostka prowadząca studia doktoranckie propozycję wysokości opłat za
świadczone usługi edukacyjne przekazuje do Działu Kształcenia do dnia 31
maja każdego roku.

§3
1. Zasadą jest, że opłatę za usługę edukacyjną, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1
doktorant wnosi semestralnie w trzech częściach, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust.
5. Dokonanie wpłaty w wysokości odpowiednio 33, 33 i 34 % kwoty należności
uznaje się za jej dokonanie w częściach równych.
2. Doktorant może wnieść opłatę w całości w terminach, o których mowa w ust. 3
pkt 1. Opłata wnoszona w całości jest niższa o 5% od opłaty wnoszonej w
częściach. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym
terminie w całości uznaje się, że doktorant wnosił będzie opłatę w częściach,
zaś jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy,
zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości stanowiącej
sumę opłat wnoszonych w częściach. Przepisów ust. 7 i 8 nie stosuje się.
3. Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę za usługi edukacyjne w
następujących terminach:
1) opłatę w całości:

a) do 5 października za semestr zimowy,
b) do 1 marca za semestr letni;
2) opłatę w trzech częściach:
a) za semestr zimowy:
— do 15 października pierwsza część,
— do 15 listopada druga część,
— do 15 grudnia trzecia część,
b) za semestr letni:
— do 15 marca pierwsza część,
— do 15 kwietnia druga część,
— do 15 maja trzecia część.
4. W przypadku przyjęcia doktoranta na studia po upływie terminu płatności,
doktorant obowiązany jest wnieść opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
odpowiednio na zasadach określonych w ust. 3, z tym, że termin wniesienia
opłaty w całości lub pierwszej części opłaty ustala się na 7 dni od dnia
dokonania wpisu na studia doktoranckie.
5. Opłaty, o których mowa w§ 1 ust. 1 pkt 2 spowodowane niezadowalającymi
wynikami w nauce, doktorant obowiązany jest wnieść w całości, w terminach
określonych w ust. 3 pkt 1; przepisu ust. 2 nie stosuje się.
6. W przypadku wydania decyzji, o powtarzaniu zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce, po upływie terminów określonych w ust.
3 pkt 1, kierownik studiów doktoranckich wyznacza inny termin wniesienia
opłaty.
7. Doktorantowi, który nie wniesie opłaty w terminach określonych w ust. 3 pkt 2
lit a i b, sekretariat studiów doktoranckich doręcza wezwanie do niezwłocznej
zapłaty. Niewniesienie opłaty na rachunek Uniwersytetu Śląskiego jest
podstawą do dochodzenia przez Uczelnię zapłaty ustawowych odsetek za
zwłokę.
8. Po wniesieniu opłaty — doktorantowi, o którym mowa w ust. 7, zostaną
naliczone odsetki za zwłokę za okres od obowiązującego terminu wpłaty do
daty wniesienia opłaty.

9. Zaleganie przez doktoranta z opłatami związanymi z odbywaniem studiów
może stanowić podstawę do skreślenia go z listy doktorantów.

§4
1. W uzasadnionych przypadkach (wybitne wyniki w pracy naukowej
potwierdzone np.: publikacjami, wystąpieniami na konferencjach lub
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.
2. Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłaty 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.
3. Skutki zwolnień z opłat doktorantów ponoszą Wydziały prowadzące studia
doktoranckie.
4. Kwota zwolnienia z opłaty stanowi przychód doktoranta. Sekretariat studiów
doktoranckich sporządza informację PIT 8C i przekazuje go do właściwego
Urzędu Skarbowego doktoranta, a także doręcza doktorantowi w terminach
określonych w ustawie.
5. 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.

§5
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. Opłata podlega zwrotowi za okres pozostały do końca okresu, za który
wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu w którym decyzja
o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna.

3. (uchylony).

§6
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.
2. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek
Uniwersytetu Śląskiego.
3. Zaleganie z opłatami może stanowić podstawę do skreślenia doktoranta z listy
uczestników studiów doktoranckich.

§7
1. Od decyzji dziekana, o których mowa w § 4 ust. 1, a także od decyzji
kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w § 5, doktorantowi służy
odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Rektor, w szczególnie uzasadnionych i umotywowanych przypadkach, może
zwiększyć procent zwolnienia doktoranta z opłaty lub zwolnic go z opłaty w
całości.

§8
1. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie
pisemnej między Uniwersytetem Śląskim a doktorantem.
2. Kierownik studiów doktoranckich upoważniony jest do zawierania umów, o
których mowa w ust. 1 w trybie stosownego zarządzenia Rektora.
3. Niezawarcie przez doktoranta umowy, o której mowa w ust. 1, najpóźniej do
piętnastego dnia od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich, jest
równoznaczne z rezygnacją ze studiów, co jednocześnie obliguje Uniwersytet
do wszczęcia postępowania w przedmiocie skreślenia go z listy doktorantów.

Kierownik studiów doktoranckich z własnej inicjatywy albo na umotywowany
wniosek doktoranta może określić inny termin zawarcia umowy, określając,
jednocześnie termin dokonania wpłaty.
4. Wysokość opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich, o
których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w planowanym okresie studiów, może ulec
zmianie w razie wzrostu kosztów prowadzenia studiów doktoranckich w
Uczelni (o których mowa w art. 99 ust. 2 ustawy) jednak nie więcej niż o 20 %
danej opłaty.
5. Informacja

o nowej wysokości opłat za kształcenie na niestacjonarnych

studiach doktoranckich, zamieszczana będzie do wiadomości na stronie
internetowej www.us.edu.pl, zakładka student oraz wywieszana na tablicach
ogłoszeń znajdujących się w obiektach Uczelni. Ponadto doktorant, o
powyższym będzie przez Uczelnię zawiadamiany poprzez doręczenie mu
pisemnej informacji w tym zakresie osobiście za pokwitowaniem, bądź
wysłanie jej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 31
lipca poprzedzającego rok akademicki którego opłata dotyczy.
6. Doktorant po uzyskaniu informacji o zmianie wysokości opłaty, o której mowa
w ust. 5 może złożyć kierownikowi studiów doktoranckich do dnia 30 września
poprzedzającego rok akademicki, którego opłata dotyczy - za potwierdzeniem
odbioru - pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie
stanowi rezygnację ze studiów doktoranckich i jest podstawą do skreślenia
doktoranta z listy doktorantów.

§9
1. Niniejsze zasady pobierania opłat mają zastosowanie do:
a) obywateli polskich;
b) cudzoziemców kształcących się na zasadach obowiązujących obywateli
polskich, zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Zasady pobierania opłat od pozostałych cudzoziemców regulują odrębne
przepisy.

§ 10
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku
akademickiego 2012/2013.
2. Studia trzeciego stopnia rozpoczęte przed dniem 1 października 2012 r.
prowadzone są zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

