Zarządzenie nr 71
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 lipca w sprawie wysokości opłat za
usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 5 - w zakresie art. 98 ust.
1 pkt 3, art. 99 ust. 1 pkt 1-4 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 poz. 1533), zgodnie
z § 3 ust. 1 uchwały nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z późn. zm. (tekst jednolity – uchwała nr
142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r.), zarządzam co
następuje:
§1
1. Ustala się na rok akademicki 2016/2017 wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne
związane z:
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem określonych zajęć (semestru, przedmiotu lub odpowiednio modułu/modułów)
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników
w nauce, w tym także po wznowieniu studiów;
3) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 dla:
1) Wydziału Artystycznego;
2) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska;
3) Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji;
4) Wydziału Filologicznego (Katowice);
4a) Wydziału Filologicznego – Filologia angielska;
4b) Wydziału Filologicznego – Filologia germańska;
4c) Wydziału Filologicznego – Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej;
4d) Wydziału Filologicznego – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki;
4e) Wydziału Filologicznego – Filologia słowiańska;
4f) Wydziału Filologicznego – Sosnowiec (EMLex);
5) Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach;
6) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii;
7) Wydziału Nauk Społecznych;
8) Wydziału Nauk o Ziemi;

9) Wydziału Pedagogiki i Psychologii;
10) Wydziału Prawa i Administracji;
11) Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego;
12) Wydziału Teologicznego;
13) Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego;
14) Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno–Przyrodniczych–
do zakończenia pełnego cyklu studiów.
wyszczególniona jest odpowiednio w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego zarządzenia.
3. Wysokość innych opłat stanowi załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Opłaty za usługi edukacyjne wyszczególnione w załącznikach do niniejszego zarządzenia
obowiązują przez cały cykl kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie na zasadach określonych w uchwale
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich oraz w umowie w sprawie warunków odpłatności za studia.
§3
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców ustalona
jest odrębnie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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