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załącznik nr I/2 do zarządzenia nr 33/2018 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 30 maja  2018 r., 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, 

drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku 

akademickiego 2018/2019. 
 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2018/2019 

STUDENCI - STUDIA NIESTACJONARNE  

Wydział 

 

FILOLOGICZNY 

Poziom studiów *  I STOPNIA 

Kierunek  

/kierunek i specjalność 

* 

- Filologia, specjalność: filologia angielska, filologia germańska,  iberystyka-studia 

hiszpańskie, skandynawistyka-studia norweskie 

 

Studia prowadzone w 

języku: 

polskim 

Opłaty dla rozpoczynających  studia oraz przenoszących się i wznawiających studia  
od  r.a. 2018/2019 

 

Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna Opłata w PLN 

I.  Zajęcia objęte planem studiów  

1.  Opłata za semestr studiów /rok studiów 

 

 

2.200,-  

4.400,-  

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze –ponowna rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

350,-  (za 1 przedmiot) 

400,-  (za 1 przedmiot) 

4. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z listy 

studentów   

opłata za przedmiot realizowany w semestrze 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

350,-  

400,-  

5. Powtarzanie seminarium w semestrze  (warunkowa rejestracja na 

semestr albo ponowny wpis na semestr) 
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

6. Powtarzanie seminarium w semestrze  po wznowieniu studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów  

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów prowadzone na wydziale  (w przypadku 

udzielenia przez dziekana zgody, studentom własnego lub innych 

wydziałów, na udział w dodatkowych zajęciach- opłata  za przedmiot 

realizowany w semestrze) – 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

 

350,-  

400,-   

 

 



2 

 

2 

 

 
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2018/2019 

STUDENCI – STUDIA  NIESTACJONARNE  

Wydział 

 

FILOLOGICZNY 

Poziom studiów *  II STOPNIA 

Kierunek  

/kierunek i specjalność 

* 

- Filologia, specjalność: filologia angielska, filologia germańska- 

-  

 

Studia prowadzone w 

języku: 

polskim 

Opłaty dla rozpoczynających  studia oraz przenoszących się i wznawiających studia  
od  r.a. 2018/2019 

 

Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna Opłata w PLN 

I.  Zajęcia objęte planem studiów  

1.  Opłata za semestr studiów /rok studiów 

 

 

2.200,-  

4.400,-  

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze –ponowna rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

350,-  (za 1 przedmiot) 

400,-  (za 1 przedmiot) 

4. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z listy 

studentów   

opłata za przedmiot realizowany w semestrze 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

350,-  

400,-  

5. Powtarzanie seminarium w semestrze  (warunkowa rejestra na 

semestr albo ponowna rejestracja na semestr) 
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

6. Powtarzanie seminarium w semestrze  po wznowieniu studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów  

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów prowadzone na wydziale  (w przypadku 

udzielenia przez dziekana zgody, studentom własnego lub innych 

wydziałów, na udział w dodatkowych zajęciach- opłata  za przedmiot 

realizowany w semestrze) – 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

 

350,-  

400,-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 

 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2018/2019 

STUDENCI -  STUDIA STACJONARNE  

Wydział FILOLOGICZNY 

 

Poziom studiów *  I STOPNIA 

 

Kierunek  

/kierunek i specjalność 

* 

- Filologia, specjalność: filologia angielska, filologia germańska, filologia germańska z 

dodatkowym językiem obcym, filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, 

filologia romańska z językiem obcym do wyboru, iberystyka-studia hiszpańskie, 

skandynawistyka-studia norweskie 

- Filologia polska 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

- Kulturoznawstwo 

- Studia pisarskie 

- Lingwistyka dla biznesu 

Studia prowadzone w 

języku: 

polskim 

Opłaty dla rozpoczynających  studia oraz przenoszących się i wznawiających studia  
od  r.a. 2018/2019 

 

Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna Opłata w PLN 

I.  Zajęcia objęte planem studiów  

1.  Opłata za semestr studiów /rok studiów – dotyczy tylko dla studiów 

stacjonarnych prowadzonych w języku obcym 

 

- 

- 

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze –ponowna rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

350,-  (za 1 przedmiot) 

400,-  (za 1 przedmiot) 

4. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z listy 

studentów   

opłata za przedmiot realizowany w semestrze  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

350,-  

400,-  

5. Powtarzanie seminarium w semestrze  (warunkowa rejestracja na 

semestr albo ponowna rejestracja na semestr) 
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

6. Powtarzanie seminarium w semestrze po wznowieniu studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów  

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów prowadzone na wydziale  (w przypadku 

udzielenia przez dziekana zgody, studentom własnego lub innych 

wydziałów, na udział w dodatkowych zajęciach oplata za przedmiot  

realizowany w semestrze) – 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

 

350,-  

400,-   
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Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2018/2019 

STUDENCI - STUDIA STACJONARNE  

Wydział FILOLOGICZNY 
Poziom studiów *  I STOPNIA 

Kierunek  

/kierunek i specjalność 

* 

- Global Communication 

Studia prowadzone w 

języku: 

angielskim 

Opłaty dla rozpoczynających  studia oraz przenoszących się i wznawiających studia  
od  r.a. 2018/2019 

 

Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna Opłata w PLN 

I.  Zajęcia objęte planem studiów  

1.  Opłata za semestr studiów /rok studiów – dotyczy tylko dla studiów 

stacjonarnych prowadzonych w języku obcym 

 

Obywatele polscy oraz 

cudzoziemcy studiujący na 

zasadach obowiązujących 

obywateli polskich są zwolnieni 

z opłat. 

 

Obywatele polscy oraz 

cudzoziemcy studiujący na 

zasadach obowiązujących 

obywateli polskich są zwolnieni 

z opłat. 

 

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze –ponowna rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

350,-  (za 1 przedmiot) 

400,-  (za 1 przedmiot) 

4. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z 

listy studentów   

opłata za przedmiot realizowany w semestrze  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

350,-  

400,-  

5. Powtarzanie seminarium w semestrze  (warunkowa rejestracja  

na semestr albo ponowna rejestracja  na semestr) 
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

6. Powtarzanie seminarium w semestrze po wznowieniu studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów  

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów prowadzone na wydziale  (w 

przypadku udzielenia przez dziekana zgody, studentom własnego lub 

innych wydziałów, na udział w dodatkowych zajęciach oplata za 

przedmiot  realizowany w semestrze) – 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

350,-  

400,-   
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Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2018/2019 

STUDIA - STUDIA STACJONARNE  
Wydział FILOLOGICZNY 

 

Poziom studiów *  II STOPNIA 

 

Kierunek  

/kierunek i specjalność 

* 

- Filologia, specjalność: filologia angielska, filologia germańska, przekład rosyjsko-

polski z dodatkowym językiem obcym, filologia romańska, filologia rosyjska 

- Filologia polska 

- Dziennikarstwo i zarządzanie mediami 

- Kulturoznawstwo 

Studia prowadzone w 

języku: 

polskim 

Opłaty dla rozpoczynających  studia oraz przenoszących się i wznawiających studia  
od  r.a. 2018/2019 

 

Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna Opłata w PLN 

I.  Zajęcia objęte planem studiów  

1.  Opłata za semestr studiów /rok studiów – dotyczy tylko dla studiów 

stacjonarnych prowadzonych w języku obcym 

 

- 

- 

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze –ponowna rejestracja na 

semestr  
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

350,-  (za 1 przedmiot) 

400,-  (za 1 przedmiot) 

4. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z listy 

studentów   

opłata za przedmiot realizowany w semestrze  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

350,-  

400,-  

5. Powtarzanie seminarium w semestrze  (warunkowa rejestracja na 

semestr albo ponowna rejestracja na semestr) 
Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,-  

6. Powtarzanie seminarium w semestrze po wznowieniu studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

350,-  

400,- 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów  

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów prowadzone na wydziale  (w przypadku 

udzielenia przez dziekana zgody, studentom własnego lub innych 

wydziałów, na udział w dodatkowych zajęciach oplata za przedmiot  

realizowany w semestrze) – 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

 

350,-  

400,-   

 


