
Opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 
2021 r., poz. 478) zw. dalej ustawą w art. 79 określiła katalog opłat za usługi 
edukacyjne, które może pobierać uczelnia publiczna.  

Opłaty za tzw. różnice programowe mieszczą się w kategorii opłat wskazanych w art. 
79 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy czyli prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów. 
Wprawdzie powołany przepis nie wymienia wprost, że opłaty mogą być pobierane za 
zajęcia wyrównawcze, to jednak uczelnie mogą pobierać opłaty za takie zajęcia, 
które nie są objęte programem studiów. Zarządzeniem nr 124 Rektora UŚ z dnia 7 
lipca 2021 roku doprecyzowane zostało pojęcie zajęć nieobjętych programem 
studiów stanowiąc, że w tym pojęciu w szczególności mieszczą się zajęcia 
wyrównawcze oraz zajęcia na drugiej i kolejnej specjalności.  

Przez zajęcia nieobjęte programem studiów w UŚ należy rozumieć: 
- zajęcia wykraczające poza programowe zajęcia obowiązkowe, związane również z 
realizacją dodatkowo wybranych zajęć na tym samym lub innym kierunku, 
poziomie i formie studiów, stąd zapis mówiący o kształceniu na 
drugiej i kolejnej specjalności. W kwestii opłat za podejmowanie studiów na drugiej 
lub kolejnej specjalności zawsze, gdy studia te wykraczają poza program studiów na 
który student został przyjęty, stanowi to podstawę ustalenia opłaty za świadczoną 
usługę edukacyjną. 

- zajęcia wyrównawcze, to ewentualne, bloki zajęć zorganizowane dla grupy 
studentów niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia dających określone 
kwalifikacje zawodowe. Mogą służyć także wyrównywaniu poziomów wiedzy na 
studiach pierwszego stopnia (i dotyczą najczęściej takich przedmiotów ścisłych, jak 
matematyka, fizyka, itd.). Są one prowadzone, najczęściej w formie kursowej,  
jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego lub w trakcie pierwszego semestru 
studiów.  

- student, który kontynuuje naukę po co najmniej rocznym urlopie lub 
wznawia studia  lub został przeniesiony z innej uczelni może zostać 
zobligowany do uzupełnienia tzw. różnic programowych. Kwestia opłat 
za te różnice uzależniona jest od formy studiów. W przypadku studentów 
stacjonarnych nie ma w naszej opinii podstaw do pobierania opłaty z tego tytułu. 
Natomiast opłaty pobiera się od studentów niestacjonarnych. W tym przypadku 
opłaty pobierane są w sytuacjach, w których student jest obowiązany do 
realizowania nowego programu studiów, co może wynikać np.  z przerwy w 
studiowaniu spowodowanej urlopem (np. zdrowotnym, dziekańskim, itp.), bądź z 
powodu niezadawalających wyników w nauce – czyli w przypadku powtarzania 
semestru albo w przypadku przeniesienia się do Uniwersytetu Śląskiego z innej 
uczelni. Różnice programowe mogą pojawić się również w przypadku wznowienia 
studiów wówczas, gdy osoba przyjęta ponownie na studia realizuje nowy program 
studiów obowiązujący dla roku, w którym wznawia studia. 

 



 

 

 Różnice programowe: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Urlop  Nie Tak 
Powtarzanie semestru Nie Tak 
Zmiana specjalności Nie Tak 
Wznowienie studiów Nie Tak 
Przeniesienie się do Uniwersytetu 
Śląskiego 

Nie Tak 

Zajęcia wyrównawcze Tak Tak 
Zajęcia na drugiej i kolejnej 
specjalności studiów 

Tak Tak 

  

 

 


