
Załącznik nr I/3 do Zarządzenia nr  67/2013 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  3 lipca 2013r. 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  
na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach  
magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku 2013/2014 
 
OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 

Wydział Humanistyczny 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Poziom 
studiów**  

pierwszy 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale 

 
opłaty dla kontynuujących studia -  opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 – wszyscy studenci  * 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów 2040 zł 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 2040 
3.  Opłata za powtarzanie roku studiów 4080 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w związku z 

decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  
170 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z 
listy studentów  – jeden przedmiot 

300 

8.  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 

340 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

100 

 
 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków 
jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział Humanistyczny 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Poziom 
studiów**  

drugi 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale 

 
opłaty dla kontynuujących studia -  opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 – wszyscy studenci  * 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów 2240 zł 

21401
 

2.  Opłata za powtarzanie semestru 2240 
21401 

3.  Opłata za powtarzanie roku studiów 4480 
42801 

4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w związku z 

decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  
170 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z 
listy studentów  – jeden przedmiot 

300 

8.  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 

340 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

100 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków 
jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
 
 
 

                                                 
1 Opłatę niższą za semestr w roku akademickim 2013/2014 wnoszą absolwenci studiów I stopnia Wydziału 
Humanistycznego kontynuujący studia II stopnia 
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 

Wydział Humanistyczny 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Poziom 
studiów**  

Jednolite magisterskie 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

Psychologia 

 
opłaty dla kontynuujących studia -  opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 – wszyscy studenci  * 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów Rok I-III: 3080 zł 

Rok IV-V: 2800 zł 
2.  Opłata za powtarzanie semestru Rok I-III: 3080 zł 

Rok IV-V: 2800 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku studiów Rok I-III: 6160 zł 

Rok IV-V: 5600 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  
170 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 

300 

8.  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 

340 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

100 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków 
jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 

Wydział Humanistyczny 
Forma 
studiów**  

Stacjonarne  

Poziom 
studiów **  

pierwszy 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale 

 
opłaty dla kontynuujących studia -  opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014– wszyscy studenci  * 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów*** ( dot. studiów na drugim i kolejnym 

kierunku) 
2040 

2.  Opłata za powtarzanie semestru  2040 
3.  Opłata za powtarzanie roku 4080 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w związku z 

decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  
170 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z 
listy studentów  – jeden przedmiot 

300 

8.  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 

340 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

100 

2.  Opłata za punkt ECTS przedmiotu - w przypadku korzystania z zajęć 
poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach 
stacjonarnych***  

1 ECTS – 
68 zł 

 
 
 
 
          
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków 
jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
*** dotyczy studentów podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów po 1 października 2012 r.    
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 

Wydział Humanistyczny 
Forma 
studiów**  

Stacjonarne  

Poziom 
studiów **  

drugi 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale 

 
opłaty dla kontynuujących studia -  opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014– wszyscy studenci  * 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów*** ( dot. studiów na drugim i kolejnym 

kierunku) 
2240 

2.  Opłata za powtarzanie semestru  2240 
3.  Opłata za powtarzanie roku 4480 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w związku z 

decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  
170 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z 
listy studentów  – jeden przedmiot 

300 

8.  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 

340 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

100 

2.  Opłata za punkt ECTS przedmiotu - w przypadku korzystania z zajęć 
poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach 
stacjonarnych***  

1 ECTS – 
75 zł 

 
 
 
 
          
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków 
jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
*** dotyczy studentów podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów po 1 października 2012 r.    
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 

Wydział Humanistyczny 
Forma 
studiów**  

Stacjonarne  

Poziom 
studiów **  

Jednolite magisterskie 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale 

 
opłaty dla kontynuujących studia -  opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014– wszyscy studenci  * 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów*** ( dot. studiów na drugim i kolejnym 

kierunku) 
Rok I-III: 3080 
Rok IV-V: 2800 

2.  Opłata za powtarzanie semestru  Rok I-III: 3080 
Rok IV-V: 2800 

3.  Opłata za powtarzanie roku Rok I-III: 6160 
Rok IV-V: 5600 

4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  
170 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 

300 

8.  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 

340 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

100 

2.  Opłata za punkt ECTS przedmiotu - w przypadku korzystania z 
zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach 
stacjonarnych***  

Rok I-III:  
1 ECTS – 103 zł 
Rok IV-V:  
1 ECTS – 93 zł 

 
 
 
          
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków 
jeśli kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna  
*** dotyczy studentów podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów po 1 października 2012 r.    
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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 1 020 1 020 I 680 680 I 510 510 
II 1 035 1 042 II 683 688 II 512 516 
      III 700 702 III 517 521 

2040 
(I rok) 

            IV 525 527 
I 1 020 1 020 I 680 680 I 510 510 
II 1 042 1 042 II 688 688 II 516 516 
      III 705 702 III 521 521 

2040 
(II i III rok) 

            IV 529 527 
 
 

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 1 120 1 120 I 747 747 I 560 560 
II 1 136 1 144 II 750 755 II 562 566 
      III 769 771 III 568 572 

2240 
(I rok) 

            IV 576 578 
I 1 120 1 120 I 747 747 I 560 560 
II 1 144 1 144 II 755 755 II 566 566 
      III 774 771 III 572 572 

2240 
(II rok) 

            IV 580 578 
I 1 070 1 070 I 713 713 I 535 535 
II 1 086 1 093 II 716 721 II 537 541 
      III 734 736 III 543 547 

2140 
(I rok nz* 

absolwenci 
studiów I 

stopnia WH)             IV 551 553 

I 1 070 1 070 I 713 713 I 535 535 
II 1 093 1 093 II 721 721 II 541 541 
      III 739 736 III 547 547 

2140 
(II rok nz* 

absolwenci 
studiów I 

stopnia WH)             IV 554 553 

 
Jednolite magisterskie 

 
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 1 540 1 540 I 1 027 1 027 I 770 770 
II 1 562 1 573 II 1 031 1 038 II 773 779 
      III 1 057 1 061 III 781 787 

3080 
(I rok) 

            IV 792 795 
I 1 540 1 540 I 1 027 1 027 I 770 770 
II 1 573 1 573 II 1 038 1 038 II 779 779 

3080 
(II i III rok) 

      III 1 064 1 061 III 787 787 
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            IV 798 795 
I 1 400 1 400 I 933 933 I 700 700 
II 1 430 1 430 II 943 943 II 708 708 
      III 967 964 III 715 715 

2800 
(IV i V rok) 

            IV 725 723 
 
 

* nz – studia niestacjonarne zaoczne 
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