
ZARZĄDZENIE NR 123/2021

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, pobieranych od osób 

rozpoczynających studia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1-

1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia opłaty semestralne za usługi 
edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Szczeciński związane z kształceniem:
1) na studiach niestacjonarnych;
2) na studiach prowadzonych w języku obcym;
3) cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim; 

dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022.
2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia wysokość opłat semestralnych 

wnoszonych w ratach, ustalonych dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 
2021/2022 na ich pierwszym roku studiów oraz w ich kolejnych latach studiów.

§2.

Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za powtarzanie określonych zajęć z powodu 
niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 
za przedmiot nieobjęty programem studiów dla osób rozpoczynających studia w roku 
akademickim 2021/2022, bez względu na wybrany kierunek studiów:

1) w wysokości 300,00 zł za:
a) powtarzanie przedmiotu, w tym seminarium dyplomowego,
b) realizowanie przedmiotu stanowiącego różnicę programową powstałą 

po wznowieniu studiów,
c) realizowanie przedmiotu nieobjętego programem studiów w semestrze, 
jeżeli przedmiot jest prowadzony w wymiarze do 30 godzin zajęć;

2) w wysokości 450,00 zł za:
a) powtarzanie przedmiotu, w tym seminarium dyplomowego,
b) realizowanie przedmiotu stanowiącego różnicę programową powstałą

po wznowieniu studiów,



c) realizowanie przedmiotu nieobjętego programem studiów w semestrze, 
jeżeli przedmiot jest prowadzony w wymiarze większym niż 30 godzin zajęć.

§3.

1. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia rozpoczynające się w roku 
akademickim 2021/2022 opłaty dla tych osób nie będą podwyższane ani nie będą 
wprowadzane nowe opłaty.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem 
studiów.

§4.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych oraz kursach 
dokształcających określają odrebne przepisy Uniwersytetu Szczecińskiego.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do osób rozpoczynających 
studia w roku akademickim 2021/2022.

prof. dr hab. Wddema^lifrczyński
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