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załącznik nr II/5 do zarządzenia 42/2015 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich 
oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2015/2016 

 
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016 

studia doktoranckie  
Wydział 
 

NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 

Forma studiów  
 

Studia Niestacjonarne  

Dziedzina/dyscyplina    
 

NAUKI EKONOMICZNE 
Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu 

 
opłaty dla przyjętych/wznawiających studia od r.a. 2015/2016 
 
Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna kwota opłaty 

w PLN  
I.  Zajęcia objęte planem studiów  
1.  Opłata za semestr studiów 

 
2 500,00 

2. Opłata za rok studiów  
 

5 000,00 

3.  Opłata za powtarzanie semestru 
 

2 500,00 

4.  Opłata za powtarzanie roku studiów 
 

5 000,00 

5.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  
 

340,00 

6. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  
 

- 

7. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w związku z 
decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  

200,00 

8. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z 
listy doktorantów   – opłata za jeden przedmiot 

300,00 

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 jeden przedmiot 

brak takiej 
formy zajęć 

 
 

Opłaty dla osób kontynuujących studia według stawek i przepisów określonych w umowach  

o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych. 
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Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016 
studia doktoranckie  

Wydział 
 

NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 

Forma studiów  
 

Studia Stacjonarne  

Dziedzina/dyscyplina  
 

NAUKI EKONOMICZNE 
Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu 

 
opłaty dla przyjętych/wznawiających studia  od r.a. 2015/2016  
 
Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna kwota opłaty 

w PLN  
I.  Zajęcia objęte planem studiów  
1.  Opłata za powtarzanie semestru  

 
2 500,00 

2.  Opłata za powtarzanie roku 
 

5 000,00 

3.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  
 

340,00 

4. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  
 

- 

5. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w związku z 
decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  

200,00 

6. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku skreślenia z 
listy doktorantów  – opłata za jeden przedmiot 

300,00 

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 jeden przedmiot 

brak takiej 
formy zajęć 

 
 

Opłaty dla osób kontynuujących studia według stawek i przepisów określonych w umowach  

o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Semestralne opłaty za kształcenie w ratach 
 

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 1 250 1 250 I 833 833 I 625 625 
II 1 261 1 267 II 835 839 II 627 629 
      III 848 850 III 631 633 2500 (I rok) 

            IV 636 638 
I 1 250 1 250 I 833 833 I 625 625 
II 1 267 1 267 II 839 839 II 629 629 
      III 852 850 III 633 633 

2500  
(pozostałe lata) 

            IV 639 638 
 

 


