Uchwała nr 351
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 28 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne
związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających

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, z późn. zm.)
i § 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz § 5 ust. 1 pkt 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533 ) Senat
uchwala, co następuje:

§1

W uchwale 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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1 słuchacz studiów
zobowiązany jest wnieść opłaty za wydanie dokumentów związanych z
przebiegiem studiów w wysokości kosztów poniesionych na ich wykonanie.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Informację o wysokości:
1) opłat za kształcenie na studiach i kursach oraz kosztów ponoszonych
w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług;

2) kosztów poniesionych na wykonanie dokumentów, o których mowa w ust.
7
Uniwersytet zamieszcza na swojej stronie internetowej.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłata za studia i kurs podlega zwrotowi także po rozpoczęciu zajęć,
w proporcjonalnej części, licząc od dnia następnego po dniu w którym
słuchacz złożył pisemną rezygnację ze studiów lub kursu.”;

3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunki odpłatności za studia lub kursy określa pisemna umowa, która
zawarta zostanie pomiędzy Uniwersytetem a słuchaczem. Wzór umowy
w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe stanowi załącznik
nr 1 do uchwały, a wzór umowy w sprawie warunków odpłatności za kurs
dokształcający stanowi załącznik nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Niezawarcie przez słuchacza umowy, o której mowa w ust. 1, najpóźniej do
trzydziestego dnia od daty rozpoczęcia zajęć, jest równoznaczne
z rezygnacją ze studiów lub kursu, co jednocześnie obliguje Uniwersytet do
wszczęcia postępowania w przedmiocie skreślenia go z listy słuchaczy.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wysokość opłat za dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 7, może ulec
zmianie w razie wzrostu kosztów poniesionych na ich wykonanie, jednak nie
więcej niż o 20%.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Informacja o nowej wysokości opłaty, o której mowa w ust. 5 z podaniem
przyczyny i kalkulacji kosztów, uzasadniających procentowy wzrost opłaty,

zamieszczana będzie do wiadomości na stronie internetowej www.us.edu.pl
oraz wywieszana na tablicach ogłoszeń znajdujących się w obiektach
Uniwersytetu.”;

4) dodaje się załączniki nr 1 i nr 2 w brzmieniu stanowiącym odpowiednio
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy również zdarzeń, które powstały
od dnia 1 października 2014 r.
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