Zarządzenie nr 63
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli
polskich rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019.
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), § 17 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1501), § 2 uchwały nr 552 Senatu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania
i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich, zarządzam co następuje:
§1
Zarządzenie ustala wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez:
1) cudzoziemców podejmujących studia pełne na zasadach odpłatności,
2) cudzoziemców podejmujących tzw. studia częściowe, tj. okres nauki nie obejmujący
pełnego cyklu kształcenia, na zasadach odpłatności,
3) cudzoziemców powtarzających zajęcia w związku z niezadowalającymi wynikami
w nauce, w tym z reaktywacją,
4) cudzoziemców realizujących różnice programowe.
§2
1. Opłaty za studia pierwszego i drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie
prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim oraz
angielskim, pobierane są od cudzoziemców w wysokości określonej w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia.
2. Opłaty za studia doktoranckie prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
w języku polskim oraz angielskim, pobierane są od cudzoziemców w wysokości
określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Opłaty za punkty ECTS na studiach pierwszego, drugiego stopnia, studiach
jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich prowadzonych w formie
stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim oraz językach obcych, pobierane są od
cudzoziemców w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3
1. Cudzoziemcy podejmujący studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz kurs
przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, ponoszą opłaty w wysokości
określonej w kalkulacji tych studiów i kursów.
2. Wysokość opłaty wynikającej z realizacji przez cudzoziemca: stażu naukowego,
artystycznego, szkolenia specjalizacyjnego, studenckich praktyk zawodowych oraz
innych form kształcenia, ustala Rektor na podstawie sporządzonej przez wydział lub
jednostkę niebędącą wydziałem indywidualnej kalkulacji obejmującej koszty
kształcenia i organizacji pobytu cudzoziemca, zaopiniowanej przez Kwestora.
3. Zasady ustalania wysokości opłat za tzw. studia częściowe, tj. okres nauki nie
obejmujący pełnego cyklu kształcenia oraz opłat za powtarzanie zajęć wynikające
z niezadowalających wyników w nauce określone zostały w uchwale nr 552 Senatu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania
i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich.
§4
W przypadku uruchomienia dodatkowych zajęć dydaktycznych Rektor ustala wysokość
dodatkowo wnoszonej opłaty, na podstawie sporządzonej przez wydział lub jednostkę
niebędącą wydziałem kalkulacji kosztów kształcenia, zaopiniowanej przez Kwestora.
§5
Wysokość opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi,
stażu habilitacyjnego oraz za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego bez odbycia
stażu habilitacyjnego, określona zostanie przez Rektora odrębnie.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1501).
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy opłat za cykle kształcenia
rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019.
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