
UCHWAŁA NR 87l20I4

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

z dnia 25 września2014 r"

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usfugi edukacyjne oraz trybu
i warunków z.walniania z tych opat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach

magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2014lż015 
"

Na podstawie ań. 62 ust. 2, pkt, 1 ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z2012 r., poz, 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwalę nr 7Ilż014 Senatu Uniwersltetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r"

w sprawie zasad pobierania opŁatza świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków
zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach
magistersktch otaz studiach doktoranckich w roku akademickim 20l4lż0l5 wprowadza się
następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. W Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim201412015 pobiera się opłaty za
świadczone usługi edukacyjne z:lłiązane z:
1) ksńałceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych
studiów doktclranckich;
Ż) poMarzaniem określonych zapć na studiach stacjonamych, niestacjonamych oIaz
stacjonarnych, niestacjonamych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających
wyników w nauce;
3) prowadzeniem studiów oraz studiów doktoranckich w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów oraz studiów doktoranckich;
5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów doksźałcających oraz szkol,en."

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 
3. 1. Wysokość opłaty za jeden przedmiot/moduł na studiach pierwszego drugiego stopnia

lub jednolitych magisterskich oblicza się na podstau,ie iloczynu liczby punktów ECTS
przypisanych do danego przedmiotu/modułu (zgodnie z programem ksńałcenia
obowiągującym na danym kieruŃu studiów) i stau,ki za jeden punkt ECTS określonej w
zarządzeniu rektclra, o którym mowa w § 2 ust. 1"

2. Wysokość opłaty za jeden przedrniot/moduł na studiach trzeciego stopnia określone są
w zaruądzeniu rektora, o lrtórym mowa rv § 2 ust. 1.

3. Wysokość opłaty za kotzystanie z zajęó nieobjętych planem studiów na studiach
stacjonarnych i niestacjonamych dla danego przedmiotu/modułu oblicza się na podstawie
iloczynu liczby punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotulmodułu (zgodnie
z programem kształcenia obowiązującym na danym kierunku studiów) i stawki za jeden punkt
ECTS określonej lv zarządzeniu rektora, o którym mowa w § 2 ust. 1."



3) w § 4 ust" 5 otrzymujebrzmienie
,,§ 4 ust. 5) różnice programowe powstałe przy w7l7owieniu studiów po skreśleniu z listy
studentówidoktorantów, które nastąpiło z przyczyn zawinionych przez studenta/doktoranta
(opłata za punkty ECTS przedmiotu stanowiącego różnicę programow{;"

4) § 6 otrą,muje brzmienie:
,,§ 6.1, Warunki pobierania opłat związanych z odblrvaniem studiów o których mowa w § 1

ust" 1, oraz opłat za usługi edukacfine, o klórych mowa w § 1 ust. ż-5, a takźe wysokość tych
opłat określa umowa między uczelnią a studentemldoktorantem lub osobę przyjętąna studia
za:warta w formie pisemnej pod rygorem niewazności" Niepodpisanie przęz studenta umowy
może skutkować skreśleniem z listy studentów"
2" Wzary umów za usługi edukacyjne. są zamieszczone na stronie intemetowej uczelni."

5) w § 16 ust. 1,2 otrzvmuje brzmienie

"§ 16" l.Warunkiem uczestnictwa studenta/doktoranta w zajęciach nieobjętych planem
studiów jest uzyskanie pisemnej zgody właściwego dziekana oraz właściwego kierownika
j ednostki prowadzącej studia doktoranckie.
2" Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęc na
rachunek wskazany przez wydział fiednostkę organizacyjną), na którym realizowane są ww.
zajęcia,"

6) tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:

,,Rozdział III
Tryb i warunki zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne studentów lub
doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągająwybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli
w międzynarodowych programach stypendialnych, atakże tych, którzy znaleźIi się w trudnej
sytuacj i materialnej."

7) dodaje się w § 20 ust. 10 w brzmieniu:

"§ 20 ust. 10. Student/doktorant, który uczestniczył w międzynarodowym programie
s§pendialnym moze wystąpić do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z opłaty
seme stralnej na zasadach przyj ętych pr zez właściwą radę r.lydzi ału. "

8) § 23 otrzymuje brzmienie:
,,§ 23. Suma wszystkich zwolnień w danym semestrze z opłaty semestralnej przyznanych
sfudentowi/doktorantowi na podstawie przepisów niniejszej uchwały nie powinnaprzekaczac
50 oń opłaty semestralnej określonej w zarządzeniu rektora, o którym mowa w § 2 ust" 1,"

9) uchyla się § 27.

10) § 29 ust.1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 29 ust" 1. Przepisy uchwĄ nr 80/2013 roku Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zdnia
27 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
oraz trybu i warunków zwalniania z opłaty semestralnej za ksztńoenie doktorantów na
studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 201312014 zachowują moc
w stosunku do studentóddoktorantów kontynuujących studia (przyjętych na studia
w Uniwersy,tecie Szczecińskim w roku akademickim 201312014 i w latach rł,cześniejszych
zwyłączeniemprzepisów§lust"lpkt.2,3;§2;§8;§24;§25,któretozostająuchylone
z początkiem roku akademickiego 201 4 l20 1 5."



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosou,anie do osób podejmującyoh albo
wznarł,iających studia od roku akademickiego 2014lżU5,


