Zarządzenie nr 5
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia sposobu naliczania opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania
efektów uczenia się oraz wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej odpłatności za tą
usługę.
Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w wykonaniu § 6
uchwały nr 432 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2019 r. w
sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów
uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną zarządzam, co następuje:
§1
1. W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach za przeprowadzenie procedury weryfikacji
efektów uczenia się pobierana jest od osoby ubiegającej się o jej przeprowadzenie
(Wnioskodawcy) opłata.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wyliczana jest przez przeprowadzający tą
procedurę Wydział, każdorazowo indywidualnie w zależności od liczby modułów
objętych wnioskiem Wnioskodawcy, i zatwierdzana przez Rektora.
3. Opłata za weryfikację efektów uczenia się (O) w ramach jednego modułu wyraża się
wzorem:
O = a x b + (a x b) x c + (a x b + (a x b) x c ) x d
gdzie:
a - liczba punktów ECTS przyjęta dla danego modułu w programie studiów
obowiązującym w danym cyklu kształcenia
b - koszt pracy komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się (liczba osób x aktualna
przyjęta w Uczelni minimalna stawka za godzinę ponadwymiarową dla stanowiska
asystenta)
c - narzut kosztów pośrednich = 30%
d - 20% narzut na nieprzewidziane koszty procedury
§2
1. Kalkulacja sporządzana jest przez Wydział według wzoru określonego w § 1 ust. 3 i
dołączana do wniosku Wnioskodawcy.
2. Kalkulacja powinna zostać zweryfikowana przez pracownika do spraw finansowych
Wydziału, podpisana przez Dyrektora Kierunku, Prodziekana ds. Kształcenia i
Studentów oraz zatwierdzona przez Rektora.

§3
Z Wnioskodawcą przystępującym do procedury weryfikacji efektów uczenia się zawierana
jest umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie ustalenia sposobu naliczania opłaty za przeprowadzenie procedury
potwierdzenia efektów uczenia się oraz wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej odpłatności
za tą usługę.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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