
I część II część III część

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe                                          

(I stopień) II i III rok

Doradztwo polityczne i publiczne (I stopień)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna                              

(I  stopień) II i III rok

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna                              

(II  stopień) 

Kognitywistyka (I stopień)

Praca socjalna (I i II stopień)

Socjologia (I i II stopień)

Stosowane nauki społeczne (I stopień)

Turystyka historyczna (I stopień)

Doradztwo filozoficzne i coaching                                                             

(I stopień) I rok
2 000,00 660,00 660,00 680,00 1 850,00

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe                                          

(I stopień) I rok

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna                              

(I  stopień) I rok

Praca socjalna (studia dla słuchaczy Kolegiów 

Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

 - I stopień) I rok

750,00 247,50 247,50 255,00 600,00

Praca socjalna (studia dla słuchaczy Kolegiów 

Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 

- I stopień) II i III rok

650,00 214,50 214,50 221,00 500,00

627,00 627,00 646,001 900,00

Historia sztuki (I stopień)

 Kierunek - Specjalność

2 150,00

Historia (I i II stopień)

Politologia (I i II stopień)

Opłata za 

jeden semestr - 

suma części 

(w zł).

Opłata wnoszona w częściach

Filozofia (I i II stopień)

Doradztwo filozoficzne i coaching                                                             

(II stopień) 

Doradztwo filozoficzne i coaching                                                             

(I stopień) II i III rok

709,50 731,00 2 000,00

Załącznik nr 7

do zarządzenia nr 71

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

z dnia 8 lipca 2016 r.

1 750,00

709,50

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Kształcenie za studiach niestacjonarnych:

Opłata 

wnoszona w 

całości (150 

zł mniej)



Powtarzanie modułu 

Powtarzanie semestru, także w przypadku 

wznowienia studiów 

I część II część III część

Doradztwo i infobrokerstwo historyczne

(I stopień)
1 900,00 627,00 627,00 646,00 1 750,00

Kształcenie na drugiej lub kolejnej specjalności w 

ramach jednego kierunku

Różnice programowe (przedmiot/moduł)

Bezpieczeństwo narodowe 

i międzynarodowe I rok (I stopień) 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

I rok (I stopień)

Doradztwo filozoficzne i coaching I rok

(I stopień) 

Praca socjalna (Kolegia) I rok (I stopień)

Praca socjalna (Kolegia) II i III rok 

(I stopień)

Pozostałe kierunki na wszystkich poziomach 

kształcenia nie wymienione wyżej

71 zł

63 zł

Zajęcia nieobjęte planem studiów:

według liczby punktów ECTS przypisanych do modułów - wg 

wartości 63 zł za 1 punkt ECTS

według liczby punktów ECTS przypisanych do modułów - wg 

wartości 35 zł za 1 punkt ECTS

Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych:

21 zł

Wartość 1 punktu ECTS:

66 zł

25 zł

Powtarzanie semestru na  kierunkach dla których 

brak odpowiednika prowadzonego w formie 

niestacjonarnej (także w przypadku wznowienia 

studiów)

Opłata za 

jeden semestr - 

suma części 

(w zł).

Opłata wnoszona w częściach
Opłata 

wnoszona w 

całości (150 

zł mniej)

350 zł

według odpłatności  dla studiów niestacjonarnych dla danego 

kierunku i poziomu studiów.


