
UCHWAŁA NR 7Il20I4

SENATU LTNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGo

z dnia26 czerwca2014 r.

w sprawie zasadpobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraztrybu i warunków
zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach

magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 201412015.

Na podstawie art' 99 ust. 3 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.:
Dz" U . z 2012 r ', poz. 572 zę zm.) uchwala się' co następuj e:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$1.
W Uniwers1'tecie Szczecińskim w roku akademickim Ż0I4l20I5 pobiera się opłaty za
świadczone usługi edukacyjne związane z;
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestnikÓw niestacjonarnych
studiów doktoranckich;
2) ksńałceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęc poza
dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie vryższym;
3) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonamych oraz
stacjonamych, niestacjonamych studiaoh doktoranckich z powodu niezadowalających
wynikow w nauce;
4) prowadzeniem studiów oraz studiów doktoranckich wjęzyku obcym;
5) prowadzeniem zajęó nieobjętych planem studiów oraz studiów doktoranckich'
6) prowadzeniem studiów po dypl omo!\rych oraz kursów dokształcaj ących.

1. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego określi, w drodze zarządzenia" wysokoŚó opłat za
usługi edukacyjne, o których mowa w $ 1.

2. W Uniwers1tecie nie pobiera się opłat za:
1) rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów;
2) egzamin, w tym egzamin poprawkowy:
3) egzamin komisyjny;
4) egzamin dyplomowy;
5) wydanie dziennika praktyk zawodowych;
6) złoŻenie i ocenę pracy dyplomowej;
7) wydanie suplementu do dyplomu.

$3.

1" Wysokość opłaty za jeden przedmiotlmoduł na studiach oblicza się na podstawie iloczynu
|tczby puŃtów ECTS przypisanych do danego przedmiotu/modułu (zgodnie Z programem
kształcenia obowiązującym na danym kierunku studiów) i stawki za jeden punkt ECTS
okręślonei w zarządzeniu rektora, o którym mowa w s 2 ust. 1.

$2.



2. Wysokość opłaty za korzystanie z zajęc poza dodatkowym limitem punktów ECTS na
studiach stacjonamych dla danego przedmiotrlmodułu oblicza się na podstawie iloczynu
Iiczby puŃtów ECTS przypisanych do danego przedmiotrlmodułu (zgodnie Z programem
kształcenia obowiązującym na danym kierunku studiów) i stawki za jeden punkt ECTS
okreŚlonej w zarządzeniu rektora, o którym mowa w $ 2 ust" 1.

3. Wysokość opłaty za korzystartie z zajęÓ nieobjętych planem studiów na studiach
niestacjonarnych dla danego przedmiotu/modułu oblicza się na podstawie iloczynu ltczby
punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotr./modułu (zgodnie Z programem
kształcenia obowiązującym na danym kierunku studiow) i stawki za jeden punkt ECTS
określonej w zarządzeniu rektora" o którym mowa w $ 2 ust. 1'

$4.

Przez powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce'
o których mowa w $ 1 pkt 2, rozumiec naleŻy:
1 ) poMarzanie przedmio tu pr zez studenta/doktoranta;
2) ponowny wpis studenta na semestr w wyniku przel<roczenia deficytu punktów ECTS
(opłata za punkty ECTS powtarzanych przedmiotów);
3 ) powtarzani e seme s tru pr zez studenta/doktoranta;
4) powtarzanie roku przez studenta/doktoranta;
5) roŻnice plogramowe powstałe przy wznowieniu studiów po skreśleniu z listy
studentóildoktorantów, które nastąpiło zprzyczyn zawinionychprzez studenta/doktoranta;
6) konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów przez studentów w
przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłoŻenia pracy dyplomowej lub
egzaminu dyplomowego w terminie oraz z innych przyczyn',
7) konsultacje i ldział doktorantów w zajęciach w związku z wpisem warunkowym na
semestr.

$s.

opłaty zw|ąZane z prowadzeniem studiów oraz studiów doktoranckich (zwanych dalej
studiami) w języku obcym pobierane sąwedług stawek okreŚlonychw zarządzeniu rektora, o
którym mowa w $ 2 ust. 1, nazasadach ogólnych przyjętych w niniejszej uchwale.

$6.

1. obowiązek odpłatności za usługi edukacyjne, o których mowa w $ 1 powstaje na
podstawie pisemnej umowy zawierarlej przed rozpoczęciem świadczenia usług edukacyjnych
przęz Uniwersy.tet Szczeciński Ze studentem/doktorantem' Nie podpisanie przez
studenta/doktoranta umowy z Uniwersytetem Szczecińskim w ciągu 30 dni od dnia
rozpoczęcia kształcenia skutkuje odmową świadczeniaprzez Uniwers1.tet Szczeciński usług,
których umowa dotyczy"
Z"Wzory umów za usługi edukacyjne określa ręktor w osobnym zarządzentu.

Rozdział II
Zasady i terminy wnoszenia opłat

$7.

1. Wpłaty z tfułu opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w $ 1 uiszczane sąprzez
studentów/doktorantów na indywidualne rachunki słuzące do roz|łczenia wpłat.



2" Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego
zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego
(w szczególności: wniesienie wpłaty na niewłaściwy rachunek bankowy, niejednoznaczny
opis wpłaty).
3. Za datę uiszczenia opłaty za ś:wiadczone usługi edukacyjne przyjmuje się datę uznania
rachunku bankowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

$8"

1" opłatę zaksztaŁcęnie studentóildoktorantów na studiach niestacjonarnych (zwaną dalej:
opłatą semestralns wnosi się jednorazowo albo w formie maksymalnie czterech rat, zgodtie
zust'Ż.
2. Student/doktorant moŻe wnieśó opłatę semestralnąw ratach pod warunkiemzłoŻenia,przeó
rozpoczęciem każdego semestru, stosownego oŚwiadczenia we właściwym dziekanacie. Druk
oświadczenia jest dostępny w dziekanacie. Niezłożenie przez studenta/doktoranta
o Świadczen ia oznacza, że opłata s eme stralna wno szona j e st j ednoraz owo.
3. Kandydaci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz
jednolitych magisterskich,którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu
rekrutacji składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lwaz z kompletem wymaganych
dokumentów na studia.
4. Kandydaci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia składają
oświadczenie' o którym mowa w ust. 2 wraz z kompletem wymaganych dokumentów na
studia doktoranckie.
5 Przy jednorazowym wniesieniu opłaty semestralnej, student/doktorant zobowiązany jest
do jej zapłaty (rłpływu wpłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu Szczecińskiego) w
terminie:

semestr zimowy do I0 października semestr letni do 10 marca

6. Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w dwóch ratach, student/doktorant zobowiązany jest do jej
zapłaĘ w terminach:

7. Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w trzech ratach, sfudent/doktorant zobowiązany jest do jej
zapłaĘ w terminach:

8. Przy wnoszeniu opłaĘ semestralnej w czterech ratach, student/doktorant zobowiązany jest do jej
zapłaĘ w terminach:

semestr zimowv I rata - do 10 naździernika semestr letni I rata - do 10 marca
II rata - do 10 srudnia II rata - do 10 maia

semestr zimowy I rata - do 10 października semestr letni I rata - do 10 marca
IIrata-dol0listopada II rata - do 10 kwietnia
III rata - do 20 sWcznra III rata - do l0 czerwca

semestr zimowy I rata - do 10 oaździernika semestr letni I rata - do 10 marca
II rata - do 10 listooada II rata - do 10 kwietnia
lll rata - do l0 srudnia III rata - do l0 maia
lV rata - do 20 stycznia IV rata - do 10 czerwca

9. Dla studentóildoktorantów pierwszego
formie jednorazowej albo pierwszej raty
pużdzierntka.

roku studiów termin
określonej w $ 8

zapłaty opłaty semestralnej w
ust. 6-8 upływa w dniu 30



10. W prz}?adku wnoszenia przez studenta/doktoranta opłaty semestralnej w ratach, opłaty
ratalne uwzględniają opłatę dodatkową wyliczoną w wysokoŚci odsetek ustawowych
obowiązujących w dacie wejściaw Życie niniejszej uchwały.
IL Za nieterminowe uiszczenie opłat za świadczone usługi edukacyjne (ednorazowych oraz
ratalnych) Uniwersytet Szczecińsikl nalicza odsetki ustawowe w wysokoŚci obowiązującej w
dniu wnoszenia opŁaty. odsetki ustawowe pobierane są także od osób, ktore złoŻyły
oŚwiadczenie o rozłoŻeniu na raty opłaty za śwtadczone usługi edukacyjne, a raty uiszczane
sąpo terminach określonych w ust. 7-9.

$e.

opłaty, o których mowa w $ 1 pkt 2-5 student wnosi w formie jednorazowej w terminach do
dnia 3I ptŻdziemika (usługa dotycząca semestru zimowego) oruz do dnia 31 marca (usługa
dotycząca semestru letniego) albo w terminach wskazanychprzez [Jniwers1tet Szczeciński w
wystawionej fakturze VAT. Jeśli w trakcie trwania semestru została podjęta decyzja
właściwego organu w indywidualnej sprawie studenta/doktoranta termin wpłaty określony
jest w wystawionej fakturze.

$ 10.

Za powtarzanie semestru/roku na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych z powodu
niezadowalających wyników w nauce' student/doktorant wnosi opłatę w wysokości
określonej w zarządzeniu rektora, o którym mowa w $ 2 ust. 1.

$ 11.

Student/doktorant skierowany na povłtarzanie przedmiotu wnosi odrębną opłatę za kazdy
powtarzany przedmiot w wysokości określonej w zarządzeniu rektora, o któryrn mowa w $ 2
ust. 1.

s 12.

Student' wobec którego została wydana decyzja o ponownej rejestracji na semestr wnosi
odrębną opłatę za powtarzane przedmioty/moduły w wysokości określonej w zarządzeniu
rektora, o którym mowa w $ 2 ust" 1.

$ 13.

Doktorant wnosi opłatę za ushrgi dydaktyczne związane z zaltczeniem przedmiotu
(konsultacj ę i udział w zajęciach) w zwiękl z wpisem warunkowym na semestr, w
wysokoŚci określonej w zarządzeniu rektora, o którym mowa w $ 2 ust. 1.

$ 14.

Student wnosi opłatę za usługi dydaktyczne (konsultacje) dotyczące pracy dyplomowej po
wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy
dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz Z innych przyczyn, w wysokoŚci
określonej w zatządzeniu rektora, o którym mowa w $ 2 ust' 1.

s ls.

1" Student/doktorant wnosi opłatę zaroŻnicę programowe powstałe przy wznowieniu studiów
po skreśleniu z listy studentóildoktorantów' w wysokoŚci określonej w zarządzeniu rektora,
o którym mowa w $ 2 ust. 1'



2. opłata za roŻnice progfamowe nie może byó
dane go kierunkr.r/dyscypliny studiów.
3. opłata za toŻnice programowe jest opłatą
semestr"

vłyŻsza od opłaty semestralnej, określonej dla

ntezaLeŻną od opłaty semestralnej za dany

s 16.

l.Warunkiem uczestnictwa studenta/doktoranta w zajęciach nieobjętych planem studiów
(poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym dla studentów studiów stacjonarnych
w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym) jest uzyskanie pisemnej zgody
właściwego dziekana oraz właściwego kierownika jednostki prowadzącej studia doktoranckie'
2. opŁata za zajęcia nieobjęte planem studiów (poza dodatkowym limitem punktów ECTS
określonym dla studentów studiów stacjonarnych w ań. 170a ust.2 ustawy Prawo o
szkolnictwte v,yŻszym) wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęc na rachunek wskazany pIzez
vłydział (ednostkę organizacyjną)' na którym realizowane sąww. zajęcia"
3. WysokośÓ opłaty, o ktorej mowa w ust. 2 ustalona jestw zarządzeniu' o którym mowa w $
2 ust. 1, odrębnie dla danego wydziału fiednostki organizacyjnej) lub kierunku/dyscypliny
studiów.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o ktorej mowa w ust' 2 w terminie, dziekan wydziału,
na którym zajęciabyły realtzowane, w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu podejmuje decyzję
o skreśleniu studenta/doktoranta z listy uczestników na danych zajęciach.

$ 17.

1. Studenci/doktoranci niepełnosprawni otrzymujący refundację kosztów nauki wnoszą opłatę
za usługi edukacyjne niezwłocznie po otrzymaniu refundacji, nie później jednak niŻ do
ostatniego dnia lutego (usługa dotycząca semestru zimowego) oraz do dnia 31 maja (usługa
doty cząca seme stru letni e go ).
2. Dziękani wydziałów otrzymują w puŹdzierrtiku oraz marcu od Kierownika Biura do spraw
osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego wykaz osób oczekujących na decyzję
w sprawie refundacji.
3. W przypadku nieuzyskania refundacji student/doktorant uiszcza opłatę Za usługi
edukacyjne w danym semestrze na podstawie indywidualnego porozumienia zautartego z
dziekanem właściwego v,rydziału/kierownikiem studiów doktoranckich w terminach
określonych w ust. 1.

$ 18.

1. Studenci/doktoranci zobowiązani są do wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne
określone w $ 1 pkt 1 niniejszej uchwały, zgodnie z $ 8 ust. 5-9.
2. Studenci/doktoranci zobowiązani są do wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne
określone w $ l pkt 2-5 niniejszej uchwały, w terminie określonym w niniejszej uchwale,
wskazanym przez Uniwersytet Szczecinski w wystawionej fakturze VAT, według stawek
obowią7ujących na dzien podpisania umowy' pod rygorem odmowy świadczenia pTzez
Uniwersytet Szczeciński usług, których opŁata doĘczy 

"

3. W przypadku skreślenia studenta/doktoranta z listy studentów/doktorantów lub rezygnacji
Ze studiów wniesiona opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do udzielonej usługi
edukacyjnej, na wniosek studenta/doktoranta złoŻony do dziekana wydziału. Wniosek
doktoranta winien byó dodatkowo zaopiniowany przęz właŚciwego kierownika studiów
doktoranckich"



s le.

1" W przypadku nieuiszczenia przez studenta/doktoranta należnych opłat za świadczone
usługi edukacyjne wzywa się go pisemnie' w ciągu 14 dni od dnia upłyłrru terminu zapłaty, do
ich uiszczenia"
2' W przypadku, o którym mowa w ust. 1 opłaty naleŻy uiściÓ w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania, pod rygorem skreŚlenia z listy studentóWdoktorantów oraz pod

rygorem dochodzenia opłat na drodze postępowania sądowego.

Rozdział III

Tryb i warunki zrvalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne studentów oraz
doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce' a także tych, którzy znaleźli się w

trudnej sytuacji materialnej.

$ 20.

1" Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą usług edukacyjnych wymienionych w $ 1 pkt 2-
5"

2. Student/doktorant moze wystryić, z wnioskiem o zwolnienie z opłaty semestralnej.
3. Decyzję w sprawie zwolnienia studenta/doktoranta z opłaty semestralnej podejmuje
dziekan, po zaopiniowaniu wniosku przez wydziałowąradę samorządu studenckiego a wobec
doktorantów przez kierownika studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii właściwej rady
samorządu doktoranckiego.
4' Przesłanki uzyskania zwolnienia z części opłaty semestralnej nie mogą stanowió przesłanek
uprawniających do uzyskania innych ulg lub zwolnień z opłat.
5. Wniosek o zwolnienie z części opłaty semestralnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
6. Do wniosku o zwolnienie z opłaty semestralnej, student/doktorant zobowiązany jest
dołączyć odpowiednie dokumenty otaz zaśwtadczenia, potwierdzające wystąpienie
oko liczno ści uzasadniaj ących złoŻony wni o sek.
7. W uzasadnionych przypadkach dziekan (kierownik studiów doktoranckich) lub rektor może
węzwaÓ do przedłozenia dodatkowych dokumentów' celem ustalenia sytuacji materialnej lub
zyciowej studenta/doktoranta, w szczególności zaświadczeń o dochodach za inny okres,
zaświadczeń właściwej jednostki argarizacyjnej gminy zajmującej się pomocąrodzinie"
8. Zwolnienie z opłaty semestralnej nie przysługuje studentowi/doktorantowi, który uzyskał
wpis warunkowy, powtarza przedmiot, semestr lub rok studiów ze względu na
niezadowalające wyniki w nauce. Nie dotyczy to przypadku określonego w $ 15 niniejszej
uchwały.
9. Student studiów niestacjonarnych studiujący dwa lub więcej kieruŃów na studiach
niestacjonamych, moze ubiegać się o zwolniente z opłaty semestralnej na jednym wybranym
przez siebie kierunku studiów niestacjonarnych, który wskazał jako podstawowy'

s 21.

1. Studentowi/doktorantowi o orzeczonej niepełnosprawności przysługuje zwolnienie z opŁaty
za usługi edukacyjne, o których mowa w $ 1 pkt 1 w wysokości:

I) znaczny stopień niepełnosprawności - 30% opłaty;
2) umiarkowany stopień niepełnosprawności _ Ż5% opłaty;
3) lekki stopień niepełnosprawności - 20% opłaty'

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie studentowi/doktorantowi o
orzeczonej niepełnosprawności, który nie otrzymuje refundacji kosztów nauki.



3. WaruŃiem uzyskania zwolnienia, z tytułu niepełnosprawności, z opłaĘ semestralnej jest
złoŻenie we właściwym dziekanacie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o
niepełnosprawnoŚci. Dziekanat sporządza kopię orzęczęnia" która zostaje vłł'ączona do akt
studenta/doktoranta.
4" Przy przyznawarIiu powyzszego zwolnięnia z opłaty nie bierze się pod uwagę wyników w
nauce studenta/doktoranta.
5' W sy,tuacji okreŚlonej w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania przepisy dotyczące
terminu złoŻęnia wniosku o zwolniente z opłaty za świadczone usługi edukacyjne"
6. ZwoLnienie z opłaty semestralnej w zwtązku z otzeczoną niepełnosprawnoŚcią przysługuje
tylko w tym semestrze, w ktorym został' złoŻony wniosek.

sŻ2.

Studentldoktorant osiągający wybitne wyniki w nauce moŻe ubiegaó się o częściowe
zwolnienie z opłaty semestralnej na zasadach określonychprzez radę wydziału. Przepisy s 24
stosuje się odpowiednio.

s 23.

Suma wszystkich zwolnień w danym semestrze z opłaty semestralnej przyznartych
studentowi/doktorantowi na podstawie przepisów niniejszej uchwały nie może przekaczaÓ
50 Yo opłaty semestralnej określonej w zarządzenit rektora, o którym mowa w $ 2 ust. 1.

s 24.

1. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentarni na|eży składaó we właściwym dziekanacie,
najpózniej 14 dni przed terminem zapłaty określonym w $ 8 ust. 5-9 niniejszej uchwały.
2" W przypadku wznowienia studiów, przeniesienia z innej uczelni lub uchylenia decyzji o
skreśleniu z listy studentóddoktorantów po upływie terminów określonych w niniejszej
uchwale, student/doktorant moze złoŻyó po\Ąyzszy wniosek w ciągu 14 dni od dnia
otrz1łnania decyzjt o wznowieniu studiów, przeniesieniu z innej uezelni lub uchyleniu decyzji
o skreśleniu z listy studentóddoktorantów.
3. Dziekan lub upowazniony przez niego prodziekan, w terminie 14 dni od dnia złoŻenia
przez studenta/doktoranta wniosku wydaje decyzję w tym przedmiocie, z zastrzeżenięm ust.
8. Wobec doktorantów dziekan podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii właściwego
kierownika studiów"
4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust' 1 lub ust. 2 niebędzie rozpatrywany,
z zastrzeŻeniem ust. 5.

5" W razie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, termin ten zostanię przęZ
dziekana na prośbę studenta/doktoranta przywrócony, jeŻeli wnioskodawca uprawdopodobni,
ze uchybienie nastąpiło bez jego winy.
6. ProŚbę o przywrócenie temtinu naleŻy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminu' Jednocześnie z wniesieniem prośby naIeŻy dopełniÓ czynności, dla której
określony był termin.
7 .Przyvłrocenie terminu do złożeniaprośby przewidzianej w ust. 6 jest niedopuszczalne.
8. w przypadku wadliwie wypełnionego wniosku lub złożenia wraz z wnioskiem
niekompletnej dokumentacji, dziekan wzrya pisemnie do poprawienia lub uzupełnienia
wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwanta, pod rygorem pozostawienia
wnio sku b ez r ozpatr zenia.



$ 2s.

1. We wszystkich sprawach związanych z opłatami decyzję podejmuje dziekan lub
upoważniony przez niego prodziekan, o ile nie są one zastrzężone dla innych organów
Uniwersytetu Szczecińskiego" Wobec doktorantów dziekan podejmuje decyzję po
zasięgnięciu opinii właściwego kierownika studiów"
Ż" od decyzji dziekana przysługuje studentowi/doktorantowi odwołanie do rektora w ciągu 14

dni odjej doręczenia"

3' odwołanie składa się do rektora za pośrednictwem dziekana (odwołanie naleŻy złoŻyc we
właściwym dziekanacie).
4" JeŻeli dziekan uzna, Że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może' w terminie
określonym w ust. 5, wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskatŻonądecyzję. W
takim przypadku dziekan nte przekazuje odwołania do rektora. od nowej decyzji służy
odwołanie na zasadach wskazanych w ust. 3.

5. Dziekan przekazuje rektorowi odwołanie wraz z aktami Sprawy w terminie 7 dni od dnia, w
którym otrzymał odwołanie' jeŻeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji, o której mowa w
ust" 4.
6. Rektor uchyla decyzję dziękana sprzęczną z ustawą statutem, uchwałą Senatu,
regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersy.tetu Szczecińskiego lub
naruszaj ąc ą w aŻny intere s Uniwers ytetu S zcze c iński e go .

7' Do decyzji, o których mowa w ust" 1-6 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14

czerwca 1 960 roku Kodeks postępowania administracyj nego (t.1.: Dz" U . z 2013 r ., poz. Ż67)
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia Ż002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tj : Dz. U . z 2012 r., poz. 27 0 ze zm.) "

s 26.

1. Student/doktorant Uniwers1tetu Szczecińskiego będący jednocześnie pracownikiem
Uniwersytetu Szczecińskiego moze wystąpić do dziekana wydziału o zwolnienie z częśct
opłat na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.
2. Student/doktorant, o którym mowa w ust. I, optocz zwolnienia z części opłaty za usługi
edukacyjne na zasadach ogólnych możę złożyć odrębne podanie do dziekana wydziału, na
którym studiuje, o udzielenie dodatkowego zwolnietia z częŚci opłaty za usługi edukacyjne.
3. Podanie, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje i rozstrzyga dziekan wydziału w uzgodnieniu
z przełożonym pracowllika. Wobec doktorantów dziekan podejmuje decyzje po zasięgnięciu
także opinii właściwego kierownika studiów. od przyjętego rozstrzygnięcia nie przysługuje
odwołanie.
4. Przepisy $ 23 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio'

Rozdział IV
Przepisy końcowe

s 27.

Zasady korzystania z zajęć poza planem i programem kształcenia według limitu dodatkowych
30 punktów ECTS, określonego w art. 170a ust" 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustalone są odrębnym zarządzeniem rektora.



$28

I ' Zasady pobierania opłat za kształcenie słuchaczy studiów podyplomolvych oraz kursów
dokształcaj ących reguluj ą odrębne przepisy.
2. Wysokość opłat za studia podyplomowe podawana jest w zarządzeniu rektora o
uruchomieniu danych studiów podyplomowych, w oparciu o kalkulację kosztów zwtązanych
z pr ow adzeniem studiów.

$ 2e.

1" Przepisy uchwały nr 80/2013 roku Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnta27 czerwca
2013 roku w sprawie zasad pobierania opłatza świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i
warunków zwaItiania z opłaty semestralnej zakształcęnie doktorantów na studiach trzeciego
stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2013/2014 zachowują moc w stosunku do
studentó#doktorantów kontynuujących studia (przyjętych na studia w Uniwersy.tecie
Szczecińskim w roku akademickim 20I3l20I4 i w latach wcześniejszych, z wyłączeniem
studęntów wznawiających studia od roku akademickiego 20I4l20I5)"

$30

Uchyla się $ 1 ust. 2; $ 2; $ 8; $ 2a uchwały nr
Szczecińskiego z drria 27 częrwca 2013 roku w
świadczone usługi edukacyjne oraztrybu i warunków
kształcenie doktorantów na studiach trzeciego
akademickim 20 13 I 20 I 4.

8012013 roku Senatu Uniwersytetu
sprawie zasad pobierania opłat za
zwalniania z opłaty semestralnej za
stopnia (doktoranckich) w roku

$ 31

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do osób podejmujących albo
wznawiających studia od roku akademickiego 20I4l20I5.



ik nr 1 do uchwałv nr

dnia...

(imię i nazwisko)

(nr albumu)

(Wydział)

(kierunek/specj alno śó/dziedzinaldyscyplina)

(rok/semestr)

(forma studiów)

(adres stałego zamieszkania _ kod' miejscowośó, ulica)

(adres do korespondencji _ kod, miejscowośó, ulica) (data wpływu _
wypełnia

pracownik

dziekanatu)
(nr telefonu kontaktowego)

Wnoszę o:

Dziekan Wvdziału

Uniwersy'tetu Szczecińskiego

WNIOSEK O ZWOLNIENIE
Z SEMBSTRALNEJ OPŁATY Z^KSZTAŁCENIE NA STUDIACH
w roku akademickim 20. . "."...l20 '.. ". ..' doĘczy semestru

Załączniki:

Uzasadnienie wniosku:

podpis studenta/doktoranta
złoĘłan/em nie złożyłamlem wniosek o sĘpendium socjalne*

* zaznaczwłaściwe 
o Ś wtłoczgN tg

Świadoma/y odpowiedzialnoŚci za podanie nieprawdziwych danych _ włącznie z sankcją
wydalenia mnie z Uczelni - oświadczam, że podane we wniosku informacje oraz przedłożone wraz z

wnioskiem załączniki są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

data, podpis studenta/doktoranta
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opinia przedstawiciela wydziałowej rady samorządu studenckiego/doktoranckiego/kierownika
studiów :

data, podpis osoby opiniującej

Wypełnia dziekanat wvdziału:
Dotychczasowy przebieg studiów iprryznane nrolnienia z odpłatności za studia oraz świadczęnia
pomocy materialnej:

opłata za kształcenie
studentóWdoktorantów
podanaw zarządzeniu

Rektora

semestr
wnleslone

opłaty
ulga semestr

wniesione
opłaty

ulga
powtarzany
semęstr lub
rok studiów

uwagr

rok
I......

I il

rok
II.....

ilI TV

rok
III. . .

V VI

rok
TV...

VII VIII

rok
v... "

x x

Dodatkowe informacje
(dotyczy sfudentóildoktorantów, ktorzy złożyli jednocześnie wniosek o stypendium socjalne):
l. WysokoŚć dochodu na 1 osobę w rodzinię sfudenta/doktoranta

2. Średnia ocen za ostatni za|iczony semęstr/ rok studiów..

3' WysokoŚć przyznanęgo stypendium; - socjalnego (ogółem).."
Uwagi

pieczątka i podpis pracownika dziekanatu
Decyzja Dziekana Wydziału:

data
pieczątka i podpis
Dziekana Wydziału

1l


