Załącznik do uchwały nr 28
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r.

Uchwała nr 156
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia zasad pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne związane
z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity — Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 4 pkt 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796 ) Senat
uchwala, co następuje:

§1
1. Kształcenie na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w
Uniwersytecie Śląskim zwanych dalej „studiami lub kursami” jest odpłatne.
2. Wysokość opłat za studia lub kursy ustala Rektor, na wniosek kierownika
właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia lub kursy.
3. Podstawę ustalenia odpłatności za studia lub kursy stanowi planowany koszt
zajęć dydaktycznych, określony w kosztorysie opłat za studia lub kursy dla
całej edycji studiów lub kursów, sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy
warunkującej ich samofinansowanie. Dla studiów lub kursów prowadzonych
w podziale na specjalności kosztorys opłat za studia lub kursy ustala się dla
każdej specjalności osobno.

4. Kosztorys opłat za studia lub kursy sporządza jednostka prowadząca studia
lub kursy. Kosztorys opiniuje kwestor pod względem finansowym.
5. Studia lub kursy albo ich słuchacze mogą być finansowani lub dofinansowani
przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych UE. W takim
przypadku wysokość opłat za studia lub kursy ustala się z uwzględnieniem
zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów lub kursów albo ich
słuchaczy.
6. Opłatę obowiązany jest wnosić każdy słuchacz studiów lub kursu z
zastrzeżeniem ust. 5.

§2
1. Zasadą jest, że opłaty za studia lub kursy wnoszone są 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. Słuchacz może wnieść opłatę za studia lub kursy 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 i winna być zaokrąglona do pełnych
dziesiątek złotych. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona
w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz 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. 6
i 7 nie stosuje się.
3. Słuchacz obowiązany jest wnieść opłatę za studia lub kursy w następujących
terminach:
1) opłatę w całości:
a) do dnia 1 października za semestr zimowy,
b) do dnia 1 marca za semestr letni,
2) opłatę w trzech częściach:
a) za semestr zimowy:

— do 1 października pierwsza część,
— do 15 listopada druga część,
— do 15 grudnia trzecia część,
b) za semestr letni:
— do 1 marca pierwsza część,
— do 15 kwietnia druga część,
— do 15 maja trzecia część.
4. W przypadku zajęć rozpoczynających się w terminach innych niż początek
semestru zimowego lub letniego, terminy wnoszenia opłat ustala kierownik
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia lub kursy, po zasięgnięciu opinii
kierownika studiów lub kursu.
5. Przepisy ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 pkt 2 stosuje się tylko do kursów
trwających co najmniej jeden semestr.
6. Słuchaczowi, który nie wniesie opłaty w wyznaczonych terminach, o których
mowa w ust. 3 i 4 kierownik studiów lub kursów doręcza wezwanie do
niezwłocznej zapłaty. Niewniesienie opłaty na rachunek Uniwersytetu
Śląskiego jest podstawą do dochodzenia przez Uczelnię zapłaty ustawowych
odsetek za zwłokę.
7. Po wniesieniu opłaty słuchaczowi, o którym mowa w ust. 6, zostaną naliczone
odsetki za zwłokę za okres od obowiązującego terminu wpłaty do daty
wniesienia opłaty.
8. Zaleganie przez słuchacza z opłatami związanymi z odbywaniem studiów lub
kursu może stanowić podstawę do skreślenia go z listy słuchaczy.

§3
1. Opłaty za studia lub kursy słuchacze 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.

§4
1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:
1) gdy słuchacz złoży na piśmie rezygnację ze studiów lub kursu przed
terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych,
2) gdy zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.
2. Opłata podlega zwrotowi za czas pozostały do końca okresu, za który
wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu, w którym decyzja
o skreśleniu z listy słuchaczy stała się ostateczna.
3. (uchylony).

§5
(Uchylony).

§6
1. Warunki odpłatności za studia lub kursy określa pisemna umowa, która
zawarta zostanie pomiędzy Uniwersytetem a słuchaczem.
2. Dziekan, prodziekan, kierownik i zastępca kierownika jednostki niebędącej
wydziałem, upoważnieni są do zawierania umów, o których mowa w ust. 1
w trybie stosownego zarządzenia Rektora.
3. Niezawarcie przez słuchacza umowy, o której mowa w ust. 1, najpóźniej do
piętnastego dnia od daty rozpoczęcia studiów lub kursu, jest równoznaczne
z rezygnacją ze studiów lub kursu, co jednocześnie obliguje Uniwersytet do
wszczęcia postępowania w przedmiocie skreślenia go z listy słuchaczy lub
kursu. Kierownik jednostki z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek
słuchacza

może

określić

inny

termin

zawarcia

umowy,

określając,

jednocześnie termin dokonania wpłaty.
4. Wszelkie zmiany warunków lub wysokości odpłatności za studia wymagają
pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu do umowy, o której mowa
w ust. 1.

§7
Do kursów językowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim jako kursy
dokształcające stosuje się zasady określone odrębną uchwałą.

§8
1. Niniejsze zasady pobierania opłat mają zastosowanie do:
1) obywateli polskich,
2) 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.

§9
Użyte w niniejszej uchwale określenie „kierownik jednostki” oznacza dziekana
wydziału i kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.

§ 10
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Studia podyplomowe prowadzone w dniu 1 października 2011 r. są
prowadzone do ich zakończenia na zasadach określonych w uchwale nr 69
Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów
dokształcających ze zmianami wynikającymi z uchwał Senatu Uniwersytetu
Śląskiego: nr 86 z dnia 22 kwietnia 2008 r., nr 105 z dnia 27 maja 2008 r. oraz
nr 73 z dnia 7 grudnia 2010 r.

