
Załącznik nr I/7 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 NAUK O ZIEMI 
Forma**  STACJONARNE 
Stopień**  PIERWSZY 
Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

WSZYSTKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ 

WSZYSCY STUDENCI 
 

Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata ze semestr studiów 2100 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 2100 
3.  Opłata za powtarzanie roku 4200 
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 

70zł x 
wartość 
przedmiotu 
wyrażona w 
pkt. ECTS 

 
 
 
 
 
 
* 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 NAUK O ZIEMI 
Forma**  NIESTACJONARNE 
Stopień**  PIERWSZY 
Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

WSZYSTKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ 

WSZYSCY STUDENCI 
 

Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata ze semestr studiów 2100 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 2100 
3.  Opłata za powtarzanie roku 4200 
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 

70zł x 
wartość 
przedmiotu 
wyrażona w 
pkt. ECTS 

 
 
 
 
 
 
* 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 NAUK O ZIEMI 
Forma**  STACJONARNE 
Stopień**  DRUGI 
Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

WSZYSTKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ 

 
WSZYSCY STUDENCI 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata ze semestr studiów 2160 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 2160 
3.  Opłata za powtarzanie roku 4320 
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 

70zł x 
wartość 
przedmiotu 
wyrażona w 
pkt. ECTS 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
* 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 NAUK O ZIEMI 
Forma**  NIESTACJONARNE 
Stopień**  DRUGI 
Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

WSZYSTKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ 

 
WSZYSCY STUDENCI 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata ze semestr studiów 2160 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 2160 
3.  Opłata za powtarzanie roku 4320 
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 

70zł x 
wartość 
przedmiotu 
wyrażona w 
pkt. ECTS 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
* 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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Semestralna opłata 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 1 050 1 050 I 700 700 I 525 525 
II 1 065 1 073 II 703 708 II 527 531 
      III 720 723 III 533 536 

2100 
(I rok) 

            IV 540 542 
I 1 050 1 050 I 700 700 I 525 525 
II 1 073 1 073 II 708 708 II 531 531 
      III 725 723 III 536 536 

2100 
(II i III rok) 

            IV 544 542 
 

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 1 080 1 080 I 720 720 I 540 540 
II 1 096 1 103 II 723 728 II 542 546 
      III 741 744 III 548 552 

2160 
(I rok) 

            IV 556 558 
I 1 080 1 080 I 720 720 I 540 540 
II 1 103 1 103 II 728 728 II 546 546 
      III 746 744 III 552 552 

2160 
(II rok) 

            IV 560 558 
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