
Załącznik nr I/2 do Zarządzenia nr 35/2014 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 lipca 2014 r. 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  
na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach  
magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku 2014/2015 
 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2014/2015  
Studia w formie NIESTACJONARNEJ  

Wydział 
 

Filologiczny 

Poziom studiów*  
 

I stopnia 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność * 

Filologia 
Filologia polska 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

opłaty dla studentów rozpoczynających (wznawiających) studia  od r.a. 2014/2015 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna Kwota  opłaty w PLN  

I.  Zajęcia objęte planem studiów   

1.  Opłata za semestr studiów 2.200,- zł 
2. Oplata za rok studiów  4.400,- zł 
3.  Opłata za powtarzanie całego semestru 2.200,- zł 
4.  Opłata za powtarzanie całego roku studiów 4.400,- zł 
5.  Powtarzanie przedmiotu/modułu semestralnego   

Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 
 

73,- zł 
6. Powtarzanie  przedmiotu/modułu rocznego  

Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 
73,- zł 

7. Ponowna rejestracja na semestr 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego/niezaliczonego  
przedmiotu/modułu  
 

 
73,- zł 

8. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot/moduł  
Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu  

 
73,- zł 

9.  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  
Stawka semestralna za seminarium dyplomowe  

 
 

300,- 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 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu 
 

 
100,- zł 

 
 
* odrębnie dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
 
opłaty dla kontynuujących studia -  – obowiązuje zarządzenie z roku akademickiego 2013/2014  
 
 



OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W R.A. 2014/2015 
NA STUDIACH STACJONARNYCH 

 
Wydział 
 

Filologiczny 

Poziom studiów *  
 

I stopnia 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność * 

Filologia 
Filologia polska 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Kulturoznawstwo 

opłaty dla przyjętych na studia (wznawiających studia) od  r.a. 2014/2015  
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna kwota opłaty w PLN  

I.  Zajęcia objęte planem studiów   

1.  Opłata za powtarzanie całego semestru  
 

2.200,- zł 

2.  Opłata za powtarzanie całego roku 
 

4.400,- zł 

3.  Powtarzanie przedmiotu/modułu  semestralnego  
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu 
 

 
73,- zł 

4. Powtarzanie  przedmiotu/modułu   rocznego  
Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 

73,- zł 

5. Ponowna rejestracja na semestr 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego/niezaliczonego 
przedmiotu/modułu  

 
73,- zł 

6. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot/moduł  
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu 

 
73,- zł 

7.  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  
Stawka semestralna za seminarium dyplomowe 

 
 

300,- zł 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 

w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem  30 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych  
 

 
100,- zł 

 
 
  
opłaty dla studentów kontynuujących studia -  – obowiązuje zarządzenie z roku akademickiego 2013/2014  
* odrębnie dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
 
 
 
 
 
 
 
 



Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2014/2015  
Studia w formie NIESTACJONARNEJ  

Wydział 
 

Filologiczny 

Poziom studiów*  
 

II stopnia 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność * 

Filologia 
Filologia polska 
Kulturoznawstwo 

opłaty dla studentów rozpoczynających (wznawiających) studia  od r.a. 2014/2015 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna Kwota  opłaty w PLN  

I.  Zajęcia objęte planem studiów   

1.  Opłata za semestr studiów 2.090,- zł 
2. Oplata za rok studiów  4.180,- zł 
3.  Opłata za powtarzanie całego semestru 2.090,- zł 
4.  Opłata za powtarzanie całego roku studiów 4.180,- zł 
5.  Powtarzanie przedmiotu/modułu semestralnego   

Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 
 

69,- zł 
6. Powtarzanie  przedmiotu/modułu rocznego  

Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 
69,- zł 

7. Ponowna rejestracja na semestr 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego/niezaliczonego  
przedmiotu/modułu  
 

 
69,- zł 

8. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot/moduł  
Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu  

 
69,- zł 

9.  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  
Stawka semestralna za seminarium dyplomowe  

 
 

300,- 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 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu 
 

 
100,- zł 

 
 
 
 
 
* odrębnie dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
 
opłaty dla kontynuujących studia -  – obowiązuje zarządzenie z roku akademickiego 2013/2014 
 
 
 
 
 
 



OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W R.A. 2014/2015 
NA STUDIACH STACJONARNYCH 

 
Wydział 
 

Filologiczny 

Poziom studiów *  
 

II stopnia 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność * 

Filologia 
Filologia polska 
Kulturoznawstwo 

opłaty dla przyjętych na studia (wznawiających studia) od  r.a. 2014/2015  
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna kwota opłaty w PLN  

I.  Zajęcia objęte planem studiów   

1.  Opłata za powtarzanie całego semestru  
 

2.200,- zł 

2.  Opłata za powtarzanie całego roku 
 

4.400,- zł 

3.  Powtarzanie przedmiotu/modułu  semestralnego  
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu 
 

 
73,- zł 

4. Powtarzanie  przedmiotu/modułu   rocznego  
Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 

73,- zł 

5. Ponowna rejestracja na semestr 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego/niezaliczonego 
przedmiotu/modułu  

 
73,- zł 

6. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot/moduł  
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu 

 
73,- zł 

7.  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  
Stawka semestralna za seminarium dyplomowe 

 
 

300,- zł 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Opłata za 1 punkt ECTS  przedmiotu/modułu 

w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem  30 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych  
 

 
100,- zł 

 
 
 
         
opłaty dla studentów kontynuujących studia -  – obowiązuje zarządzenie z roku akademickiego 2013/2014  
* odrębnie dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semestralne opłaty za kształcenie w ratach 
 

I stopień 
 

Opłata w II ratach (w 
złotych) 

Opłata w III ratach (w 
złotych) 

Opłata w IV ratach (w 
złotych) 

Opłata 
semestralna 

jednorazowa (w 
złotych) 

rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. 

I 1 100 1 100 I 733 733 I 550 550 
II 1 116 1 124 II 736 741 II 552 556 
      III 754 757 III 558 562 

2200 
(I rok) 

            IV 566 568 
I 1 100 1 100 I 733 733 I 550 550 
II 1 124 1 124 II 741 741 II 556 556 
      III 760 757 III 562 562 

2200 
(II i III rok) 

            IV 570 568 
 
 

II stopień 
 

Opłata w II ratach (w 
złotych) 

Opłata w III ratach (w 
złotych) 

Opłata w IV ratach (w 
złotych) 

Opłata 
semestralna 

jednorazowa (w 
złotych) 

rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. 

I 1 045 1 045 I 697 697 I 523 523 
II 1 060 1 068 II 700 705 II 525 529 
      III 717 720 III 531 534 

2090 
(I rok) 

            IV 538 540 
I 1 045 1 045 I 697 697 I 523 523 
II 1 068 1 068 II 705 705 II 529 529 
      III 722 720 III 534 534 

2090 
(II rok) 

            IV 542 540 
 


