
Załącznik nr II/6 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 DOKTORANCKIE 

Wydział 
 

Nauk o Ziemi 

Forma studiów  Stacjonarne  
Poziom studiów   Trzeci – doktoranci  
Dziedzina/dyscyplina * 
 

Dziedzina nauk o Ziemi, dyscyplina Geografia 

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

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

                                                    II 
                                                    III 
                                                    IV 
                                                    V 
                                                    VI 
                                                    VII 
                                                    VIII 

588 zł 
539 zł 
686 zł 
833 zł 
588 zł 
735 zł 
196 zł 
147 zł 

2.  Opłata za powtarzanie roku        I 
                                                    II 
                                                    III 
                                                    IV 

1127 zł 
1519 zł 
1323 zł 
343 zł 

3.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego 98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

4. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  
 

98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

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

170 zł 

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

98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

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 

98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

 
          
 
Opłaty dla kontynuujących studia – obowiązuje zarządzenie z roku akademickiego 2013/2014  



 
 

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2014/2015 
STUDIA DOKTORANCKIE 

Wydział 
 

Nauk o Ziemi 

Forma studiów  Stacjonarne  
Poziom studiów   Trzeci – doktoranci  
Dziedzina/dyscyplina * 
 

Dziedzina nauk o Ziemi, dyscyplina Oceanologia 

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

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

                                                    II 
                                                    III 
                                                    IV 
                                                    V 
                                                    VI 
                                                    VII 
                                                    VIII 

588 zł 
539 zł 
686 zł 
833 zł 
588 zł 
735 zł 
196 zł 
147 zł 

2.  Opłata za powtarzanie roku        I 
                                                    II 
                                                    III 
                                                    IV 

1127 zł 
1519 zł 
1323 zł 
343 zł 

3.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego 98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

4. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  
 

98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

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

170 zł 

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

98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

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 

98 zł x wartość 
przedmiotu 

wyrażona w pkt. 
ECTS 

 
 
 
 
          
 
Opłaty dla kontynuujących studia -  – obowiązuje zarządzenie z roku akademickiego 2013/2014  


