
 
ZARZĄDZENIE NR 28/2007 

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 
z dnia 17 maja 2007 r. 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwo wyższym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 3 uchwały nr 00/2007 
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu pobierania 
opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne w roku 
akademickim 2007/2008 zarządza się, co następuje: 

 

§1 
1. Studenci wnoszą opłaty za świadczone przez Uniwersytet Szczeciński usługi edukacyjne 

w wysokościach określonych w niniejszym zarządzeniu. 
2. Studenci studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty semestralne za zajęcia dydaktyczne. 
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 mogą być wnoszone jednorazowo lub w ratach, w 

wysokości określonej w § 2 niniejszego zarządzenia. 
4. Zasady pobierania opłat określa uchwała nr 49/2007 Senatu US z dnia 26.04.2007 roku w 

sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z 
opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akadenńckim 2007/2008. 

 

§2 
Ustala się opłaty semestralne (za semestr), pobierane przez Uniwersytet Szczeciński, za zajęcia 
dydaktyczne na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, płatne jednorazowo lub w ratach, 
w następującej wysokości: 
 

I. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 
(zaoczne): 

L.p. Kierunek/Specjalność rok 
studiów 

opata 
jednorazow

opata w II 
ratach 

opata w III 
ratach 

opata w IV 
ratach 

1. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
 Logistyka wszystkie 

lata 
1790 zł I rata - 910 zł 

II rata - 9 00 zł 
I rata – 620 zł    
II rata - 620 zł    
III rata - 600 zł     
   

I rata – 470 zł   
II rata – 470  zł   
III rata - 470 zł 
IV rata – 460 zł 

 
 

Europeistyka wszystkie 
lata 

1750 z\ I rata - 890 zł 
II  rata - 880 zł 

I rata – 600 zł    
II rata - 600 zł    
III rata - 600 zł   

I rata – 460 zł   
II rata – 460  zł   
III rata - 460 zł 
IV rata – 450 zł 

 
 

1. Zarządzenie 
2. Ekonomia 
3. Finanse i rachunkowość 

wszystkie 
lata 

1720 zł I rata – 870 zł 
II rata - 870 zł 

I rata - 590 zł 
II rata - 590 zł 
III rata - 590 z! 
 

I rata – 450 zł   
II rata – 450  zł   
III rata - 450 zł 
IV rata – 450 zł 

 

 



II. Studia niestacjonarne – zaoczne II stopnia 
L.p. Kierunek/Specjalność rok 

studiów 
opata 
jednorazow

opata w II 
ratach 

opata w III 
ratach 

opata w IV 
ratach 

1. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
 Logistyka wszystkie 

lata 
1920 zł I rata - 970 zł 

II rata - 970 zł 
I rata - 660 zł 
II rata - 660 zł 
III rata - 650 zł 

I rata - 500 zł
II rata - 500 zł 
III rata - 500 z! 
IV rata - 500 zł

 
 

Ekonomia wszystkie 
lata 

1820 zł I rata - 920 zł 
II rata - 920 zł 

I rata - 630 zł 
II rata - 630 zł 
III rata – 610 zł 

I rata - 475zł
II rata - 475zł 
III rata - 475 zł 
IV rata - 475 zł

 
 

Europeistyka wszystkie 
lata 

1790 zł I rata – 910 zł  
II rata - 900 zł 

I rata - 620 zł 
II rata - 620 zł 
III rata - 600 zł 

I rata – 470 zł
II rata – 470 zł 
III rata – 470 zł 
IV rata - 460 zł

 
 
§3  

Wysokość opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych 
wieczorowych ustalona zostanie odrębnym zarządzeniem Rektora, zgodnie z uchwałą nr 
45/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania 
odpłatnych form kształcenia (tekst jednolity: uchwała nr 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 
2006 r. w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego do opublikowania 
tekstu jednolitego uchwały nr 45/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zasad 
organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia, ze zm.). 

 

§4 
1.   Za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym  na następujących  kierunkach 

studiów: 
1) Ekonomia - studia międzynarodowe I°, specjalność: Economics of Business, Financial 

Analysis, General Management, Investment and Business Valution, 1T in Business, 
2) Ekonomia - studia międzynarodowe II°, specjalność: Financial Analysis, General 

Management, Investment and Business Valution, IT in Business, Management of 
Business, 

3) Fizyka - studia I°, specjalność: Zaawansowana fizyka i zastosowania komputerów, 
4) Matematyka – studia I°, specjalność: Zastosowania matematyki, 
5) Fizyka - studia II°, specjalność: Zaawansowana fizyka i zastosowania komputerów, 
6) Matematyka - studia II°, specjalność: Zastosowania matematyki, 

Uniwersytet Szczeciński pobiera opłaty. 
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pobierane są w następującej wysokości: 

1) za każdy rok studiów - 3000 euro, 
2) za egzamin poprawkowy - 50 euro za każdy egzamin, 
3) za przeprowadzenie egzaminu końcowego/dyplomowego na studiach I stopnia - w 

wysokości 980 euro, 
4) za przeprowadzenie egzaminu magisterskiego-w wysokości 1120 euro. 

 

3. W razie odstąpienia przez Uniwersytet Szczeciński od realizacji studiów, o których mowa 
w ust. 1, na I roku studiów w terminie do 5 września 2007 r. zwrócona zostanie studentowi 
uiszczona opłata roczna oraz opłata rekrutacyjna. 

4. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów, o których mowa w ust. 1, przed 
rozpoczęciem roku akademickiego 2007/2008 na I roku studiów Uniwersytet Szczeciński 
zwróci studentowi uiszczoną opłatę roczną. 

 
 
 



§5  
1.   Ustala się opłaty, pobierane przez Uniwersytet Szczeciński, za realizację przedmiotów 
zaliczanych do kształcenia pedagogicznego, uprawniającego do wykonywania zawodu 
nauczyciela,   z  wyłączeniem  studentów  kierunku  Filologia  polska,   w  następującej 
wysokości: 

 

 semestr 
studiów 

przedmiot opłata za 
semestr 

łączna opłata za semestr 

II psychologia 250 zł 250 zł 
III 1. pedagogika 

2. dydaktyka przedmiotowa 
250 zł 
75 zł 

325 zł 

IV 1. dydaktyka przedmiotowa 
2. praktyka pedagogiczna - 
(4 tygodnie) 

75 zł 
180 zł 

(4 x 45 zł)

255 zł 

V 1. dydaktyka przedmiotowa 
2. emisja głosu 

75 zł 
100 zł 

175 zł 

VI 1. dydaktyka przedmiotowa 
2. praktyka pedagogiczna - 
(4 tygodnie) 

75 zł 
180 zł 

( 4 x 45 zł) 

255 zł 

Razem 1260 zł 1260 zł 

2.   Ustala się opłaty, pobierane przez Uniwersytet Szczeciński od studentów kierunku 
Filologia polska, studiujących w systemie studiów jednolitych magisterskich, za 
kształcenie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela 
realizowane od miesiąca lutego 2006 r., w następującej wysokości: 

 

semestr 
studiów 

przedmiot oplata za 
semestr 

łączna opłata za semestr 

VI 1 
2 

psychologia 
dydaktyka przedmiotowa 

250 zł 
75 zł 325 zł 

VII 1 
2 
3 

pedagogika 
dydaktyka przedmiotowa 
praktyka pedagogiczna -(3 
tygodnie) 

250 zł 
75 zł 
135 zł 
( 3 x 4 5  zł) 

460 zł 

VIII 1. 
2. 

dydaktyka przedmiotowa 
praktyka pedagogiczna -(2 
tygodnie) 

75 zł 
90 zł 
(2 x 45 zł)

165 zł 

IX 1. 
2. 
3. 

dydaktyka przedmiotowa 
emisja głosu 
praktyka pedagogiczna -(3 
tygodnie) 

75 zł 
100 zł 
135 zł 
(3 x 45 zł) 

310 zł 

Razem 1260 zł 1260 zł 

3. Szczegółowe zasady uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 - 2, ze wskazaniem 
wysokości opłat z tytułu świadczonych usług edukacyjnych z przedmiotów 
realizowanych w poszczególnych semestrach ustalane będą w umowie zawartej pomiędzy 
Uniwersytetem Szczecińskim a studentem. Wysokość opłat określonych w umowie 
obowiązuje na czas trwania całej edycji kształcenia pedagogicznego. Postanowienie to 
dotyczy studentów, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne w roku akademickim 
200*6/2007 i następnych. 

 

§6 
  Za wpis warunkowy student wnosi opłatę w wysokości 200 zł za każdy przedmiot. 

 



§7 
Za powtarzanie przedmiotu, student wnosi opłatę w wysokości 330 zł za każdy powtarzany 
przedmiot w semestrze. 

 

§8 
1. Za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników 

w nauce student wnosi opłatę semestralną obowiązującą na studiach niestacjonarnych tego 
samego kierunku w wysokości określonej w § 2 niniejszego zarządzenia. 

2. Za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w 
nauce student wnosi opłatę semestralną, o której mowa w ust. 1, w podwójnej wysokości. 

3. Student studiów stacjonarnych, uzyskujący po raz drugi w ciągu studiów zgodę na 
powtarzanie semestru, wnosi opłatę, o której mowa w ust. 1 w podwójnej wysokości. 

4. Student studiów stacjonarnych, uzyskujący po raz drugi w ciągu studiów zgodę na 
powtarzanie roku, wnosi opłatę semestralną, o której mowa w ust. 1 w podwójnej 
wysokości za każdy semestr. 

 

§9 
Za zajęcia dydaktyczne stanowiące różnice programowe powstałe w wyniku: wznowienia 
studiów oraz przeniesienia z innej uczelni lub innego kierunku, student wnosi opłatę w 
wysokości 300 zł za każdy przedmiot będący różnicą programową. 

 

§10 
Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych zostanie 
ustalona odrębnym zarządzeniem Rektora o utworzeniu lub uruchomieniu studiów 
podyplomowych, w oparciu o kalkulację kosztów związanych z prowadzeniem tych studiów-. 

 

§11 
Tracą moc: zarządzenie nr 93/2006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 maja 2006 
r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wr roku akademickim 
2006/2007 oraz zarządzenie nr 103/2006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 
września 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 93/2006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z 
dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku 
akademickim 2006/2007. 

 

§12 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r. 
 

 


