Zarządzenie nr 57
Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uczestnictwa przez
studentów w zajęciach nieobjętych planem studiów.
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 99 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm. ) oraz
w wykonaniu postanowień § 5 ust. 3 Wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów
i programów kształcenia przyjętych uchwałą nr 380 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r., zarządzam co następuje:

§1
1. Niniejsze zarządzenie określa szczegółowe zasady uczestniczenia przez studentów
w zajęciach dodatkowych i uzupełniających.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Śląski w Katowicach;
2) jednostce – należy przez to rozumieć wydział, jednostkę organizacyjną niebędącą
wydziałem, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych;
3) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć dziekana, kierownika jednostki
organizacyjnej niebędącej wydziałem, kierownika Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu oraz kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
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§2
Student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, niezależnie od zajęć objętych programem studiów na własnym kierunku,
ma prawo do uczestnictwa w innych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach
oferty zajęciowej przewidzianej w danym roku akademickim (zajęcia dodatkowe).
Korzystanie przez studenta z zajęć dodatkowych ma na celu poszerzenie zakresu efektów
kształcenia określonych dla studiowanego kierunku studiów.
Realizacja zajęć dodatkowych może także prowadzić do uzyskania przez studenta nowej
specjalności w ramach studiowanego kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela uregulowane zostało w trybie
odrębnego zarządzenia Rektora.
Student może wybrać zajęcia dodatkowe na zasadach określonych w niniejszym
zarządzeniu z oferty jednostki, na której studiuje, lub dowolnej innej jednostki.
Zajęcia dodatkowe stanowić mogą jedynie moduły (zajęcia lub grupy zajęć), do których
przypisane są efekty kształcenia oraz punkty ECTS.
Zajęciami dodatkowymi mogą być także moduły ogólnouczelniane.

§3
Student studiów drugiego stopnia może być zobowiązany do uzupełnienia efektów
kształcenia niezbędnych do podjęcia tych studiów na określonym kierunku w rozumieniu art.
99 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (zajęcia
uzupełniające).
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§4
Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatne. Przyjęcie studenta na zajęcia
dodatkowe nie może powodować zwiększenia liczby grup zajęciowych.
Uczestnictwo w zajęciach uzupełniających jest odpłatne.
Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach uzupełniających określa Rektor
w drodze zarządzenia w danym roku akademickim.
Opłata, o której mowa w ust. 2 jest wnoszona przez studenta na zasadach określonych
w uchwale Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie zasad pobierania
opłat za świadczone usługi edukacyjne.
§5
Student, który zamierza skorzystać z zajęć, o których mowa w § 2, składa
w dziekanacie/sekretariacie jednostki prowadzącej wybrane zajęcia dodatkowe wniosek
o zgodę na udział w tych zajęciach. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego
zarządzenia.
Dla każdych wybranych zajęć dodatkowych wniosek określa:
1) jednostkę Uniwersytetu, w obrębie której realizowane są zajęcia;
2) nazwę kierunku lub specjalności, w ramach których mieszczą się zajęcia;
3) nazwę modułu, poziom, semestr i rok akademicki, do których w ramach planu studiów
przypisane są zajęcia;
4) wymiar godzin i liczbę punktów ECTS przypisaną zajęciom według planu studiów.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, student składa najpóźniej w 2 tygodniu semestru,
w którym przewidziane są zajęcia dodatkowe.
Kierownik jednostki przyjmującej podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu studenta do
udziału w zajęciach dodatkowych najpóźniej w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć
wg kolejności zgłaszanych wniosków.
Kierownik jednostki przyjmującej odmawia wyrażenia zgody na realizację przez studenta
zajęć w jego jednostce, jeżeli przyjęcie studenta na zajęcia prowadziłoby do przekroczenia
określonego dla tych zajęć limitu miejsc lub naruszałoby przepisy obowiązujące
w Uniwersytecie Śląskim.
Odmowa, o której mowa w ust. 5, następuje także w przypadku, gdy student nie spełnia
wymagań wstępnych modułu, w ramach którego prowadzone są zajęcia.
Kierownik jednostki przyjmującej potwierdza zaliczenie zajęć dodatkowych odrębnym
zaświadczeniem.
Na wniosek studenta zaliczone zajęcia dodatkowe mogą być uwzględniane w suplemencie
do dyplomu.
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§6
1. O skierowaniu studenta na zajęcia uzupełniające, o których mowa w § 3 decyduje dziekan
wydziału prowadzącego studia drugiego stopnia po zasięgnięciu opinii dyrektora
właściwego instytutu lub innej osoby odpowiedzialnej za organizację procesu kształcenia
na danym kierunku.
2. Zajęciami uzupełniającymi w rozumieniu ust. 1 mogą być:
1) wybrane zajęcia prowadzone na studiach pierwszego stopnia tego kierunku;
2) specjalne kursy zaoferowane przez jednostkę prowadzącą studia drugiego stopnia.
3. Decyzję o zobowiązaniu studenta do uczestnictwa w zajęciach uzupełniających podejmuje
dziekan w stosunku do każdego studenta indywidualnie, biorąc pod uwagę efekty
kształcenia osiągnięte na studiach pierwszego stopnia. Zobowiązując studenta do
uczestnictwa w zajęciach uzupełniających dziekan określa termin ich zaliczenia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

3

