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ZARZĄDZENIE NR 63/2015 
 

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  
 

z dnia 30 października 2015 r.  
 
 
 
w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 
ponoszonych przez cudzoziemców studiujących na zasadzie odpłatności w Uniwersytecie 
Szczecińskim oraz w sprawach administracyjno-organizacyjnych związanych z tymi studiami. 
 
 
 
Na podstawie art. 43 oraz art. 99  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.), zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 ze zm.) zarządza się, co 
następuje:  
 

§ 1. 
 
Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami, mogą podejmować  
i odbywać w Uniwersytecie Szczecińskim studia oraz inne formy kształcenia, a także 
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych  
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz 
ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.  
 

§ 2. 
 
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia i inne 
formy kształcenia: 

1)  cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 
2)  cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 
3)  cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
4)  pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)  cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

6)  cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 
na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 
186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); 

6a)  cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
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7)  obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający 
prawo stałego pobytu. 
 

§ 3. 
 

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub 
wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe oraz kształcenie w 
innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na 
zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 
 

§ 4. 
 
Cudzoziemcy nie wymienieni w § 2, z zastrzeżeniem § 6 mogą podejmować i odbywać 
kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których 
mowa w § 1, na podstawie: 
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, 
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych 
w tych umowach, 
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra 
wskazanego w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,  
4) decyzji rektora uczelni. 
 

§ 5. 
 
Cudzoziemcy, o których mowa w § 4, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz 
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w § 1: 
1) jako stypendyści strony polskiej, 
2) na zasadach odpłatności, 
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (w ramach umów międzynarodowych lub 
programów pomocowych oferowanych określonym krajom za pośrednictwem właściwych 
instytucji danego państwa lub polskich placówek  dyplomatyczno- konsularnych), 
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia kosztów za naukę, 
5) jako stypendyści uczelni. 
 

§ 6. 
 
Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe oraz inne formy 
kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na 
zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w § 4, 5. 
 

§ 7. 
 
Kierownicy dziekanatów poszczególnych wydziałów przesyłają do Działu Spraw 
Studenckich, w terminie do 30 dni od daty wydania decyzji o przyjęciu na studia 
cudzoziemców wymienionych w § 2-6, informację o przyjęciu  cudzoziemca, wraz z kopią 
ww. decyzji. 

§ 8. 
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Kierownicy dziekanatów poszczególnych wydziałów przesyłają do Działu Spraw Studenckich 
w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej, bądź od daty 
zaistnienia zdarzenia jeśli nie jest wydawana decyzja, informacji dot. cudzoziemców  
o których mowa  w § 2-5, o: 
 
1) zaliczeniu przez cudzoziemca semestru (roku akademickiego), 
2) powtarzaniu przez cudzoziemca przedmiotu, semestru lub roku akademickiego,  
3) udzielonym urlopie,  
4) rezygnacji cudzoziemca ze studiów,   
5) skreśleniu cudzoziemca z listy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego,   
6) wszelkich decyzjach dziekana mających wpływ na status studenta, 
7) inne decyzje dotyczące toku studiów, 
8) ukończeniu przez cudzoziemca studiów. 
 

§ 9. 
 
Wraz z informacją o skreśleniu cudzoziemca (§ 8 ust. 5), kierownicy dziekanatów 
poszczególnych wydziałów przesyłają do Działu Spraw Studenckich w terminie do 14 dni od 
daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej dot. skreślenia z listy studentów 
cudzoziemców, o których mowa w § 3-5 „Kwestionariusz Cudzoziemca” (w 5 
egzemplarzach) skreślonego z listy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 10. 
 
Wraz z informacją o ukończeniu studiów ( § 8 ust. 8) przez cudzoziemca ,o którym mowa  w 
§ 2-5, kierownicy dziekanatów poszczególnych wydziałów przesyłają do Działu Spraw 
Studenckich w terminie do 14 dni od daty obrony pracy dyplomowej „Kwestionariusz  
Cudzoziemca - Absolwenta studiów w Polsce” (w 2 egzemplarzach), stanowiący załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 11. 
 

1. Ustala się semestralne opłaty pobierane od studentów cudzoziemców 
podejmujących w Uniwersytecie Szczecińskim studia na zasadach odpłatności (§ 3; § 
5 ust.2) w wysokościach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

 

2. Informacje dodatkowe dotyczące opłat:  

a. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy albo do kasy uczelni publicznej. Opłaty za 
odbywanie studiów są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć 
zgodnie z programem studiów, a opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych - nie później niż do dnia ich rozpoczęcia. 
b. Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, 
opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki. 
c. W uzasadnionych przypadkach rektor uczelni może przedłużyć termin wniesienia opłaty 
lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 
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d. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku 
zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy listu 
studentów. 
e. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt. „f”. 
f. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec 
otrzymał urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych 
zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. 
g. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez 
niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach 
odpłatności rektor lub kierownik jednostki naukowej innej niż jednostka organizacyjna 
uczelni, na uzasadniony wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę za odbywanie 
studiów, lub zwolnić z niej całkowicie. 
h. Cudzoziemcy pobierający naukę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów 
zachowują prawo do przyznanych świadczeń oraz ponoszą opłaty w wysokości określonej w 
dotychczasowych przepisach do końca okresu nauki przewidzianego dla danej formy 
kształcenia. 

 
 

§ 11 

1. Cudzoziemcy, kandydaci na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, wnoszą opłatę 
rekrutacyjną w kwocie 85 zł/100 zł w zależności od kierunku studiów  

2. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. 
3.  Dziekan wydziału, na wniosek kandydata na studia, może zwolnić z obowiązku 

wniesienia opłaty rekrutacyjne osoby legitymujące się Kartą Polaka.  

§ 12.  

 
Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich określa odrębne zarządzenie rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 
 

§ 13.  

 
Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach trzeciego stopnia oraz  
podyplomowych, określają odrębne przepisy Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 

§ 14.  
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od roku akademickiego 2015/2016.  
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Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 63/2015 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
 

KWESTIONARIUSZ CUDZOZIEMCA 
 

skreślonego z listy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego 
  
Podstawa prawna: 
1) art.43 ust.6a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., 
poz. 572 ze zm.) 
2) §  33  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego  
 
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….  

2. Państwo…………………………………………………………………………………………. 

3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

4. Adres w państwie macierzystym 

……………………………………………..……………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………… 

5. Wydział, kierunek, rok studiów 

…………………………………………………..………………………………………..………………

…………………………………………..……………………………………………………………… 

6. Warunki finansowe studiów 

……………………………………………….…………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Data skreślenia ………………………………………………………………………………… 

8. Przesłanki skreślenia 

………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………..…………..................................................... 

9. Ostatnie stypendium wypłacono za miesiąc 

………………………………………………………. 

10. Informacje o posiadaniu Karty Polaka 

…………………………………………………………………. 

11. Informacje o spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. 
zm)………………….…………………………………………………………………………………… 
12. Uwagi……………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………….. 

 
Dziekan         Rektor 

 
Otrzymują: 
1.Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - 2 egz. 
2. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1 egz. 
1. Komendant Główny Straży Granicznej - 1 egz. 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 63./2015 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
pieczęć uczelni  
 

KWESTIONARIUSZ CUDZOZIEMCA - ABSOLWENTA STUDIÓW W POLSCE: 
pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, podyplomowych 

właściwe podkreślić 

CZĘŚĆ I - Wypełnia uczelnia.  

 l. Imię i nazwisko: ..................................................... ............................. ....., ..................... . ......., ..  
 2. Data i miejsce urodzenia: ...................................... , ........................... ..... ..................., ., . ........ .  
  dzień, m-c, rok   miejscowość   państwo  

3.Imiona rodziców: ........................................................................................................................ ...............  
4.Data rozpoczęcia  ukończenia studiów: ...................................................................................... ...............  
5.Kierunek ukończonych studiów: ................................................................................................. ...............  
6.Ocena na dyplomie: .................................................................................................................... ...............  
7 . Warunki finansowe studiów: ..................................................................................................., ...............  

 
podpis i pieczęć osoby sporządzającej  

Informujemy, że podane w kwestionariuszu dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Ogrodowej 28/30, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z celami statutowymi. 

CZĘŚĆ II - wypełnia absolwent. 

Szanowny Absolwencie.  
W celu utrzymania kontaktu z cudzoziemcami absolwentami polskich szkół wyższych 
uprzejmie prosimy o podanie poniższych danych, które wykorzystane będą wyłącznie do celów 
łączności Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej z absolwentami, 
Ewentualne zmiany danych kontaktowych prosimy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: 
absolwent@buwiwm.edu.pl .  
 
8. Dane do kontaktowe:  

adres e-mail  

9. Tematyka pracy dyplomowej:  
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................  
 

podpis absolwenta  
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Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr  63/2015 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
 

 
Opłaty pobierane od studentów cudzoziemców  

podejmujących w Uniwersytecie Szczecińskim studia na zasadach odpłatności 
 od roku akademickiego 2015/2016 

(art.43 ust 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) 
 
 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 
 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie 
 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II,JM) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Wszystkie 
kierunki 
studiów 

St, Nst I, II, 
JSM A, P 4 000 

 
 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 
 

WYDZIAŁ BIOLOGII 
 

Studia pierwszego, drugiego stopnia  
 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Wszystkie 
kierunki 
studiów 

St., 
Nst. I, II A, P 2 000 
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Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 
 

Studia pierwszego, drugiego stopnia 
 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN  

Fizyka St I, II A 4 000 
Matematyka St I, II A 4 000 

Optyka 
okularowa St I A 4 000 

 
 
 

Opłaty semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 

Studia pierwszego, drugiego stopnia 

Kierunek  
Forma 

studiów 
(St, Nst) 

Stopień 
(I, II,) 

Profil 
(A,P) 

Wysokość opłaty semestralnej w 
PLN 

Ekonomia St, 
Nst I A 2 040 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez  studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 
 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
 

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie 
 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II,JM) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

PRAWO St JM A 5 000 
PRAWO Nst JM A 4 500 

ADMINISTRACJA St I A 3 600 
ADMINISTRACJA St II A 3 100 
ADMINISTRACJA NSt II A 2 850 
EKONOMICZNO-

PRAWNY St I A 3 600 
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Ekonomia St, 
Nst II A 2 150 

Finanse 
i rachunkowość 

St, 
Nst I A 2 040 

Finanse 
i rachunkowość 

St, 
Nst II A 2 150 

Zarządzanie St, 
Nst I A 2 040 

Zarządzanie St, 
Nst II A 2 150 

Zarządzanie 
i inżynieria 
produkcji 

St 
 I A 2 040 

Zarządzanie 
i inżynieria 
produkcji 

St 
 II A 2 150 

Informatyka 
i Ekonometria 

St, 
Nst I A 2 040 

Informatyka 
i ekonometria 

St, 
Nst II A 2 150 

Informatyka 
i ekonometria– IG St I A 2 040 

Informatyka 
i ekonometria– IG St II A 2 150 

Gospodarka 
nieruchomościami 

St 
 I P 2 040 

Analityka 
gospodarcza St I A 2 040 

Przedsiębiorczość 
i inwestycje 

St 
 I P 2 040 

Rachunkowość 
i doradztwo 
finansowe 

Nst I P 2 040 

Economics and IT 
Applications 

(studia w języku 
angielskim) 

St 
 I A 2 500 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 
 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
 

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie 
 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Teologia St JM A 1 300 
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Nauki o rodzinie St I i II A 2 100 
Italianistyka 
z elementami 
studiów nad 

chrześcijaństwem 

St I A 2 700 

Teologia Nst JM A 900 
Nauki o rodzinie Nst I i II A 1 500 

Italianistyka 
z elementami 
studiów nad 

chrześcijaństwem 

Nst I A 1 900 

 
 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 
Studia pierwszego, drugiego stopnia 

 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Filologia St, Nst I, II A 2 500 
Filologia polska St, Nst I, II A 2 500 

Kulturoznawstwo St, Nst I, II I-P, II-
A 2 500 

Dziennikarstwo 
i komunikacja 

społeczna 
St, Nst I P 2 500 

Komunikacja 
kulturowa St I A 2 500 

Przekład 
interkulturowy 
i intermedialny 

St I A 2 500 

 
Opłaty  semestralne 

wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 
studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 

 
 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ SPOŁECZNO- EKONOMICZNY W GORZOWIE 
WLKP. 

 
Studia pierwszego, drugiego stopnia 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Ekonomia Nst II A 2 150 
Ekonomia St II A 2 150 
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Administracja Nst II A 2 250 
Administracja St II A 2 250 
Administracja Nst I A 1 950 
Administracja St I A 1 950 

Finanse 
i rachunkowość Nst I P 2 040 

Finanse 
i rachunkowość St I P 2 040 

Komunikacja 
medialna 

i wizerunkowa 
St I P 2 040 

 
 
 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 
 

Studia pierwszego, drugiego stopnia 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Wychowanie 
fizyczne St,Nst I P 2 100 

Wychowanie 
fizyczne St,Nst II P 2 200 

Turystyka 
i rekreacja St,Nst I A 2 090 

Turystyka 
i rekreacja St,Nst II P 2 150 

Zdrowie 
publiczne St,Nst I A 1 940 

Zdrowie 
publiczne St,Nst II P 1 940 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 
 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI 
 

Studia pierwszego, drugiego stopnia 
 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Geografia St. I A 2 200 
Geologia St. I A 2 200 
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Gospodarka 
przestrzenna St. I A 2 200 

Turystyka 
i rekreacja St. I A 2 200 

Geografia 
morza 

i wybrzeża 
St. II A 2 250 

Gospodarka 
przestrzenna St. II A 2 250 

Turystyka 
i rekreacja St. II A 2 250 

 
 
 
 

Opłaty  semestralne 
wnoszone przez studentów cudzoziemców podejmujących od roku akademickiego 2015/2016 

studia w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności 
 

 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 

 
Studia pierwszego, drugiego stopnia 

 

Kierunek 
Forma 

studiów 
(St,Nst) 

Stopień 
(I,II) 

Profil 
(A,P) Wysokość opłaty semestralnej w PLN 

Ekonomia St I A 2 040 
Finanse 

i rachunkowość St, Nst I A 2 040 

Logistyka St, Nst I A 2 260 
Turystyka 
i rekreacja St, Nst I A 2 090 

Zarządzanie St, Nst I A 2 040 
Ekonomia Nst I, II A 900 
Ekonomia St II A 2 150 
Finanse 

i rachunkowość St, Nst II A 2 150 

Logistyka St, Nst II A 2 370 
Turystyka 
i rekreacja St, Nst II A 2 150 

Zarządzanie St, Nst II A 2 150 
 
St-studia stacjonarne; Nst-studia niestacjonarne; P-profil praktyczny; A-profil 
ogólnoakademicki.  
 
 
 
 


