
 1 

załącznik nr I/7 do zarządzenia nr 28/2016 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 31 maja 2016 r., 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, 

drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku 
akademickiego 2016/2017. 

 
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne w r.a. 2016/2017 

Na studiach STACJONARNYCH  
Wydział 
 

Nauk o Ziemi 

Poziom studiów  
  

pierwszy 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność  

wszystkie realizowane przez wydział 

 
Opłaty dla rozpoczynających  studia oraz przenoszących się i wznawiających studia  

od  r.a. 2016/2017 
 

Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna Opłata  w PLN 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  

 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

70,00 

2. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  
 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

70,00 

3. Ponowna rejestracja na semestr opłata za realizowane przedmioty  
 
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu  

70,00 

4. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów   
 
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu stanowiącego różnicę 
programową  

70,00 

5 Powtarzanie seminarium po wznowieniu studiów 340,00 
II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów  
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów prowadzone na wydziale  (w 

przypadku udzielenia przez dziekana zgody, studentom własnego 
lub innych wydziałów, na udział w dodatkowych zajęciach ) –  
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu  
 

70,00 

 
 

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 r.a. 2016/2017 
Na studiach STACJONARNYCH  

Wydział 
 

Nauk o Ziemi 

Poziom studiów  
  

drugi 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność  

wszystkie realizowane przez wydział 

 
Opłaty dla rozpoczynających  studia oraz przenoszących się i wznawiających studia  

 od  r.a. 2016/2017 
 

Lp. Tytuł opłat /usługa edukacyjna Opłata  w PLN 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  

 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

72,00 

2. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  
 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

72,00 

3. Ponowna rejestracja na semestr opłata za realizowane przedmioty  
 
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu  

72,00 

4. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów   
 
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu stanowiącego różnicę 
programową  

72,00 

5 Powtarzanie seminarium po wznowieniu studiów 340,00 
II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów  
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów prowadzone na wydziale  (w 

przypadku udzielenia przez dziekana zgody, studentom własnego 
lub innych wydziałów, na udział w dodatkowych zajęciach ) –  
Opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu  
 

72,00 

 
 

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

o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych 
 


