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załącznik nr III/7 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  semestralne  wnoszone przez cudzoziemców podejmujących studia od roku  akademickiego 2018/2019 

w Uniwersytecie Szczecińskim na zasadzie opłatności (art.43 ust 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) 

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

CUDZOZIEMCY – STUDENCI - STUDIA STACJONARNE  

Wydział  NAUK O ZIEMI 
Poziom studiów *  PIERWSZY 

Kierunek 

/kierunek i specjalność * 
WSZYSTKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ  

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 Oplata w PLN 

Studia stacjonarne 

Opłata w PLN 

Studia niestacjonarne 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   - 

1.  Opłata za semestr studiów 

Opłata za rok studiów  

 

2100 

4200 

- 

- 

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa 

rejestracja na semestr 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze -ponowna rejestracja 

na semestr  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

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.) 

340 - 

5. Powtarzanie seminarium w semestrze (warunkowa 

rejestracja na semestr albo ponowna rejestracja na semestr) 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt( przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

6. Powtarzanie seminarium w semestrze po wznowieniu 

studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

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 

oplata za przedmiot realizowany w semestrze) – ryczałt w 

semestrze 

 

340  - 
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STUDENCI – cudzoziemcy – na zasadzie odpłatności 

 

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

CUDZOZIEMCY – STUDENCI - STUDIA STACJONARNE  

Wydział  NAUK O ZIEMI 
Poziom studiów *  DRUGI 

Kierunek 

/kierunek i specjalność * 
MARINE AND COASTAL GEOSCIENCES 

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 Oplata w PLN 

Studia stacjonarne 

Opłata w PLN 

Studia niestacjonarne 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   - 

1.  Opłata za semestr studiów 

Opłata za rok studiów  

 

2500 

5000 

- 

- 

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa 

rejestracja na semestr 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

400 - 

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze -ponowna rejestracja 

na semestr  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

400 - 

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.) 

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.) 

400 - 

6. Powtarzanie seminarium w semestrze po wznowieniu 

studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

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 

oplata za przedmiot realizowany w semestrze) – ryczałt w 

semestrze 

 

400  - 
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STUDENCI – cudzoziemcy – na zasadzie odpłatności 

 

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

CUDZOZIEMCY -STUDENCI - STUDIA STACJONARNE  

Wydział  NAUK O ZIEMI 
Poziom studiów *  DRUGI 

Kierunek 

/kierunek i specjalność * 
WSZYSTKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ (nie dotyczy Marine and 

Coastal Geosciences) 

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 Oplata w PLN 

Studia stacjonarne 

Opłata w PLN 

Studia niestacjonarne 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   - 

1.  Opłata za semestr studiów 

Opłata za rok studiów  

 

2200 

4400 

- 

- 

2.  Powtarzanie przedmiotu w semestrze –warunkowa 

rejestracja na semestr 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

3. Powtarzanie przedmiotu w semestrze -ponowna rejestracja 

na semestr  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

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.) 

340 - 

5. Powtarzanie seminarium w semestrze (warunkowa 

rejestracja  na semestr albo ponowna rejestracja  na 

semestr) 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt( przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

6. Powtarzanie seminarium w semestrze po wznowieniu 

studiów  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt (przedmiot pow. 30 godz.) 

340 - 

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 

oplata za przedmiot realizowany w semestrze) – ryczałt w 

semestrze 

 

340  - 
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Doktoranci cudzoziemcy – na zasadzie odpłatności  

 

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

CUDZOZIEMCY – DOKTORANCI - STUDIA STACJONARNE 

Wydział 

 
NAUK O ZIEMI 

Dziedzina/dyscyplina 

 

DZIEDZINA NAUK O ZIEMI, DYSCYPLINA GEOGRAFIA 

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 

studia 

stacjonarne 

Opłata w PLN  

Studia 

niestacjonarne 

I.  Zajęcia objęte planem studiów 

1.  Opłata za semestr studiów  

 

2000 zł - 

2. Opłata za rok studiów  

 

4000 zł - 

3.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

350 zł 

500 zł 

- 

4. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

700 zł 

1000 zł 

- 

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

doktorantów   – opłata za jeden przedmiot semestralny/roczny 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

300 zł 

450 zł 

- 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów 

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez dziekana zgody na 

udział w dodatkowych zajęciach poza planem studiów) –  opłata za jeden przedmiot 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

300 zł 

450 zł 

- 
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doktoranci cudzoziemcy – na zasadzie odpłatności  

 

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

CUDZOZIEMCY – DOKTORANCI STUDIA STACJONARNE 

Wydział 

 
NAUK O ZIEMI 

Dziedzina/dyscyplina 

 

DZIEDZINA NAUK O ZIEMI, DYSCYPLINA OCEANOLOGIA 

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 

studia 

stacjonarne 

Opłata w PLN  

Studia 

niestacjonarne 

I.  Zajęcia objęte planem studiów 

1.  Opłata za semestr studiów  

 

2000 zł - 

2. Opłata za rok studiów  

 

4000 zł - 

3.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

350 zł 

500 zł 

- 

4. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

700 zł 

1000 zł 

- 

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

doktorantów   – opłata za jeden przedmiot semestralny/roczny 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

300 zł 

450 zł 

- 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów 

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez dziekana zgody na 

udział w dodatkowych zajęciach poza planem studiów) –  opłata za jeden przedmiot 

Ryczałt (przedmiot do 30 godz.) 

Ryczałt przedmiot pow. 30 godz.) 

 

 

 

300 zł 

450 zł 

- 

 

 

 

 
 


