
R-0161- 50/21 

Zarządzenie Nr 50/21 
 
z dnia 29 kwietnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie wysokości czesnego na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 19 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz § 1 ust. 2 Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane  
z kształceniem na studiach podyplomowych oraz innych opłat, wprowadzonego 
zarządzeniem Nr 140/20, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1  
W roku akademickim 2021/2022 wysokość czesnego na studiach podyplomowych 
prowadzonych przez Centrum Badań i Rozwoju wynosi: 
 

Lp. Studia podyplomowe Wysokość czesnego 

1. Akademia Menedżera 3 900 zł 

2. Akademia Zwinnego Lidera 4 500 zł 

3. Analiza i modelowanie danych biznesowych  4 300 zł 

4. 
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji 

publicznej 3 950 zł 

5. Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni 5 400 zł 

6. Business English 3 500 zł 

7. Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data) 4 200 zł 

8. Controlling 3 600 zł 

9. Handel zagraniczny 3 950 zł 

10. HR Business Partner 4 600 zł 

11. 
Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem 

systemów informatycznych 3 400 zł 

12. Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży 3 900 zł 

13. Menedżer ds. zakupów 3 800 zł 

14. Menedżer e-commerce i social media 4 600 zł 

15. Menedżer kultury 3 500 zł 

16. Menedżer logistyki 4 700 zł 

17. Międzynarodowe standardy rachunkowości 3 600 zł 

18. Psychologia menedżerska 4 550 zł 

19. 
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów 

publicznych 3 300 zł 



20. Rachunkowość 3 980 zł 

21. Rachunkowość - ścieżka ACCA (3 semestry) 7 900 zł 

22. Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi 3 300 zł 

23. Rzeczoznawca majątkowy 4 300 zł 

24. Strategia podatkowa 3 800 zł 

25. Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju 4 500 zł 

26. Trener, coach i menedżer ds. szkoleń 4 400 zł 

27. Zamówienia publiczne 3 300 zł 

28. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 3 900 zł 

29. Zarządzanie i marketing w biznesie 4 100 zł 

30. Zarządzanie nieruchomościami 3 250 zł 

31. Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej 4 600 zł 

32. Zarządzanie projektem 4 000 zł 

33. Zarządzanie w ochronie zdrowia 4 450 zł 

 
                                                                    § 2 
W roku akademickim 2021/2022 wysokość czesnego na studiach podyplomowych 
prowadzonych przez Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w Rybniku 
wynosi: 
 

Lp. Studia podyplomowe Wysokość czesnego 

1. Academy of Business Managment 3.0 4 600 zł 

2. Akademia zarządzania w biznesie 3.0 4 600 zł 

3. Administracja i finanse  4 100 zł 

4. English for Business, Law and Administration 4 400 zł 

5. 
Master of Corporate Governance/Menadżer ładu 

korporacyjnego 6 400 zł 

6. MS Excel i VBA w biznesie – poziom zaawansowany 4 600 zł 

 
§ 3 

1. Wysokość czesnego, określona w § 1-2, obowiązuje w przypadku płatności dokonywanej  
w dwóch ratach. 

2. W przypadku, gdy opłata czesnego jest dokonywana jednorazowo, wysokość czesnego 
pomniejsza się o 100 zł. 

3. W przypadku płatności dokonywanej w 4, 6 lub 8 ratach, wysokość czesnego wzrasta  
o 100 zł. 

 
 



§ 4 
1. Kandydat na studia podyplomowe może ubiegać się o przyznanie zniżki w opłacie 

czesnego na podstawie jednego z następujących tytułów: 
 

Wysokość 
zniżki 

Osoba uprawniona  
do zniżki 

Dokumenty poświadczające 
status osoby uprawnionej do 

zniżki 

30% Pracownik Uniwersytetu1 Zaświadczenie o zatrudnieniu 

 
 
 
 
 
 
 

Członek rodziny pracownika 
Uniwersytetu według następujących 
zasad: pokrewieństwo do drugiego 
stopnia w linii prostej, powinowaty 
pierwszego stopnia w linii prostej 

Kopia skróconego odpisu aktu 
małżeństwa lub urodzenia,  
a w przypadku ich braku –
oświadczenie pracownika 
Uniwersytetu 

20% 
Student Uniwersytetu w czasie trwania 
studiów II, III stopnia lub Szkoły 
Doktorskiej 

Karta Absolwenta Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach oraz 
zaświadczenie z dziekanatu o 
statusie studenta 

 
Absolwent Uniwersytetu, który ukończył 
studia I, II, III stopnia lub studia 
podyplomowe 

Karta Absolwenta Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach oraz 
odpis dyplomu ukończenia studiów, 
zaświadczenie o ukończeniu studiów 
lub świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych 

 

Pracownik wydelegowany przez firmę 
lub instytucję, z którą Uniwersytet ma 
podpisaną umowę/porozumienie  
o współpracy 

Pismo delegujące pracownika 

10% 
Absolwent Uniwersytetu, który ukończył 
kurs lub szkolenie 

Kopia zaświadczenia ukończenia 
kursu lub szkolenia 

 
2. Warunkiem przyznania zniżki, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez kandydata  

pisemnego podania wraz z dokumentacją poświadczającą prawo do zniżki odpowiednio 
do Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju w przypadku studiów określonych w § 1 lub 
Prodziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia – kierownika Filii Uniwersytetu w Rybniku  
w przypadku studiów określonych w § 2. Wzór podania stanowi załącznik Nr 1 do 
zarządzenia. 

3. Zniżka o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana wyłącznie z jednego tytułu 
wskazanego przez kandydata.   

 
                                                              § 5  

Zasady obliczania wysokości czesnego za studia podyplomowe, uwzględniając zniżki,  
o których mowa w § 4, określa Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne związane  
z kształceniem na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
oraz innych opłat. 
 
                                                                   § 6  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
 

                                                 
1 ilekroć jest mowa o Uniwersytecie, należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach    


