
R-0161-68/21 

Zarządzenie Nr 68/21 
 
z dnia 27 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem w języku obcym 
studentów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Wysokość opłaty za naukę w języku angielskim na studiach stacjonarnych wynosi  

za semestr: 
1) na kierunku International Business: 

a) na studiach pierwszego stopnia – 2 400 zł, 
b) na studiach drugiego stopnia – 2 400 zł. 

2) na kierunku E-commerce na studiach drugiego stopnia – 2400 zł; 
3) na kierunku Finance and Accouting for Business:  

a) na studiach pierwszego stopnia – 1 700 zł, 
b) na studiach drugiego stopnia – 1 300 zł. 

4) na specjalności European Master of Customer Relationship Marketing na studiach 
drugiego stopnia –1000 euro; 

5) na specjalności Quantitative Asset and Risk Management na studiach drugiego 
stopnia – 1 300 zł. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemców podejmujących odpłatne studia  
w Uniwersytecie, z wyjątkiem cudzoziemców podejmujących kształcenie na specjalności 
European Master of Customer Relationship Marketing na studiach drugiego stopnia, 
którzy ponoszą opłatę za naukę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 4. 

3. Wysokość opłat za odbywanie studiów w przypadku, o którym mowa w ust. 2, określa 
odrębne zarządzenie rektora. 

4. Wysokość opłat za dodatkowe usługi edukacyjne określa rektor w odrębnym zarządzeniu 
w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi edukacyjne związane z kształceniem 
studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  

 
§ 2 

Przepisy § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio do cudzoziemców, o których mowa  
w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), podejmujących studia w Uniwersytecie. 
 

§ 3 
Traci moc zarządzenie Nr 24/21 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wysokości opłat za 
usługi edukacyjne związane z kształceniem w języku obcym studentów na studiach 
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. i dotyczy studentów 
rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022. 
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