
ZARZĄDZENIE NR 2812016
REKTORA LINIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnta 31 maja 2016 r.

rv spraw,ie wysokości opłatza świadczone usługiedukacyjne na studiach pierrvszego,
drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskiclt oraz studiach doktoranckich od roku

akademickie go 201 6 l 20 1 7

Na podstawię art.99 ust. 2 ustawy z dnia77 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższynr (tj,:
Dz. U. 2a\2, paz. 572 ze zm,) w z*viązku z uchwńą nr 7312016 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zutalniania z tych opłaty na studiach pienwszego
stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oruz studiach doktoranckich w
roku akadenrickim 201612017 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty za świadczone przez Uniwersl.tet Szczeciński usługi edukacyjne w
wysokościach określonych w następujących zńącznlkach do niniejszego zarządzenia;

1. Załącznik nr I - Opłaty dla studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,
jednolitych studiów magisterskich:

1. Wydział Biologii
2. Wydział Filologiczny
3. Wydział Humanistyczny
4. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
5. Wydział Matematyczno -Fizyczny
6. WydzińNauk Ekonomicznych i Zarządzania
7. Wydział Nauk o Ziemi
8. Wydział Prawa i Administracji
9. Wydział Teologiczny
10. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
l1, Zamiejscowy Wydział Społeczno - Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim

2. Załącznik nr II -.Opłaty dla uczestników studiów doktoranckich:
1. Wydział Biologii
2, Wydział Filologiczny
3. Wydział Humanistyczny
4, Wydział Matematyczno *Fizyczny
5, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
6. Wydział Narrk o Ziemi
1. Wydziń Prawa i Administracji
8. Wydział Teologiczny
9, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług



§2.

Opłaty za studia ponoszone przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie
Szczecińskim określa odrębne zarządzente Rektora Uniwersytefu Szczecińskiego.

§4.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne śrł,iadczone na studiach podlplomolyych oraz kursach
dokształcających określają odrębne przepisy Uniwersl,tetu Szczecińskiego.

§5.

Zarządzenie nr 42l2O15 roku Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dńa 30 czerwca 2015
roku w sprawie zasadpobierania opłatza świadczone usługi edukacyjne oraztrybui warunków
zvvalniania z opłaty semestralnej za ksźńcenie doktorantów na studiach ttzeciego stopnia
(doktoranckich) w roku akademickim 201512016 zachowuje moc w stosunku do
sfudentóddoktorantów kontynuujących studia (przyjętych na studia/wznawiających studia w
Uniwersytecie Szczecińskim od roku akadąni cki ego 2a I 5 l 20 1 6).

§6.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do osób podejmujących
studia oruzprzęnoszących się i wznawiających studia od roku akademickiego2016tl20|7,

lf
§


