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załącznik nr I/10 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 NIESTACJONARNYCH  
Wydział 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  pierwszego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie 

 
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. Opłata za semestr studiów  

 
2 040,00 

2 Opłata za rok studiów  
 

4 080,00 

3. Powtarzanie przedmiotu semestralnego  
 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

7. Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów  

350,00 

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  
 

65,00 

 
 
 

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

o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych 



 

 2 

 
 

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

Wydział 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów 
  pierwszego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie 

 
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  

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

5 Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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  
 

65,00 

 

 
 

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 NIESTACJONARNYCH  

Wydział 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  pierwszego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Logistyka 

 
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. Opłata za semestr studiów  

 
1 900,00 

2 Opłata za rok studiów  
 

3 800,00 

3. Powtarzanie przedmiotu semestralnego  
 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

7. Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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  
 

60,00 

 
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 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  pierwszego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Logistyka 

 
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  

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

5 Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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  
 

60,00 

 
 
 

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 NIESTACJONARNYCH  

Wydział 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  pierwszego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Turystyka i Rekreacja 

 
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. Opłata za semestr studiów  

 
2 090,00 

2 Opłata za rok studiów  
 

4 180,00 

3. Powtarzanie przedmiotu semestralnego  
 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

7. Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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  
 

65,00 

 
 

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 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  pierwszego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Turystyka i Rekreacja 

 
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  

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

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

65,00 

5 Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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  
 

65,00 

 
 

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 NIESTACJONARNYCH  

Wydział 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  drugiego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie  

 
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. Opłata za semestr studiów  

 
2 150,00 

2 Opłata za rok studiów  
 

4 300,00 

3. Powtarzanie przedmiotu semestralnego  
 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

70,00 

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

70,00 

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

70,00 

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

70,00 

7. Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  drugiego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie 

 
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 z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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 NIESTACJONARNYCH  

Wydział 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  drugiego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Logistyka  

 
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. Opłata za semestr studiów  

 
1 900,00 

2 Opłata za rok studiów  
 

3 800,00 

3. Powtarzanie przedmiotu semestralnego  
 
Opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego przedmiotu/modułu  

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

7. Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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  
 

60,00 

 
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 
 Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Poziom studiów  
  drugiego stopnia 
Kierunek 
/kierunek i specjalność  Logistyka 

 
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  

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

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

60,00 

5 Powtarzanie seminarium z ostatniego semestru i powtarzanie 
seminarium po wznowieniu studiów 

350,00 

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  
 

60,00 

 
 

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

o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych 
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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 1 026 1 029 II 681 683 II 511 512 
      III 688 689 III 513 514 

2040 
(I rok) 

            IV 516 516 
I 1 020 1 020 I 680 680 I 510 510 
II 1 029 1 029 II 683 683 II 512 512 
      III 690 689 III 514 514 

2040 
(II i III rok) 

            IV 517 516 
 

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 950 950 I 633 633 I 475 475 
II 955 958 II 634 636 II 476 477 
      III 640 641 III 478 479 

1900 
(I rok) 

            IV 480 481 
I 950 950 I 633 633 I 475 475 
II 958 958 II 636 636 II 477 477 
      III 642 641 III 479 479 

1900 
(II i III rok) 

            IV 482 481 
 

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 1 045 1 045 I 697 697 I 523 523 
II 1 051 1 054 II 698 700 II 524 525 
      III 705 706 III 526 527 

2090 
(I rok) 

            IV 529 530 
I 1 045 1 045 I 697 697 I 523 523 
II 1 054 1 054 II 700 700 II 525 525 
      III 707 706 III 527 527 

2090 
(II i III rok) 

            IV 530 530 
 
 

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 1 075 1 075 I 717 717 I 538 538 
II 1 081 1 084 II 718 720 II 539 540 
      III 725 726 III 541 542 2150 

            IV 544 545 
I 1 075 1 075 I 717 717 I 538 538 
II 1 084 1 084 II 720 720 II 540 540 
      III 727 726 III 542 542 

2150 

            IV 546 545 
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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 950 950 I 633 633 I 475 475 
II 955 958 II 634 636 II 476 477 
      III 640 641 III 478 479 1900 

            IV 480 481 
I 950 950 I 633 633 I 475 475 
II 958 958 II 636 636 II 477 477 
      III 642 641 III 479 479 

1900 

            IV 482 481 
 

 
 
 


