ZARZĄDZENIE NR

87/2014

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZE CŃSKIEGo
zdnia

19 grudnia

2014r.

w sprawie okreŚlenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim2014/2015
rozpoczynających się od semestru letniego

Na podstawie ań. 99 ust' 2 ustawy z dnia?7lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj"
Dz" U" z 201'2, poz. 572 ze zm.) w związku z uchwałą nr 711201'4 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiegl z dnia 26 czerwca 2aI4 r" w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z Ęch opłat na studiach pierwszego
stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich
w roku akademiekim}}I4l}}I5 ze zmiartami zarządza się, co następuje:

$1"

Ustala się opłaty za świadczoneprzez Uniwersytet Szczeciński usługi edukacyjne
w wysokościach określonych w zaŁączniku do niniejszego zarządzenia pn. opłaty dla
studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się od
semestru letniego Ż01412015 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzartia oraz Wydziale
Zarządzalia i Ekonomiki Usług.

$2.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do osób podejmujących
studia od sęmestru letniego roku akademickiego 201412015.
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załącznik do zarządzenia nr 87/2014
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia l9 grudnia 2014 r"
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiacłl niestacjonarnych piel'wszego oraz drugiego stopnia
w roku akademickim 2014/2a15 rozpoczynających się od semestru letniego
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
oraz Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług

Poziom studiów*

opłaty za świadczon€ usługi edukacyjne w r.a. 201412015
Studia w formie niestacjonarn€j
RozpoczYnaiace się od semestru letniego r.a.20l4l20l5
Studia pierwszego stopnia
Studia drugiego stopnia

Kierunek

Ekonomia

/kierunek i
soecialność*
opłaty dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego

2014Daś

Lp"

Ętułopłat /usługa edukacyjna

Kwota opłaty w PLN

I.

Zajęcia objęte planem studiów

I

Opłata za semęstr studiów

900

2"

oplata zarak studiów

I

J"

opłata za powtarzanie całego semestru

900

4"

opłata zapowtarzanie całego roku studiów

I

5.

Powtarzanie przedmiotu/modułu semęstralnego
Opłata za l punkt ECTS przedmiotu/modułu
Powtarzanie przedmiotu/modufu rocznego
opłata za 1 punkt ECTS przedmiotu/modułu

30,00

7"

Ponowna rejestracja na semestr
opłata za 1 punkt ECTS powtarzanego/niezaliczonego
przedmiotu/modułu

30,00

8

Różnice programowe przy wznowieniu sfudiów w wyniku
skreślenia z listy studentów _ jeden przedmioVmoduł
opłata za 1 ounkt ECTS orzedmiotu/modułu
Konsultacje doĘczące pracy dyplomowej po wznowieniu sfudiów w
przypadku skreślenia z listy sfudentów z powodu niezłożeniapracy
dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z innych

30,00

6"

9

800

800

30,00

350,00

przycryn

u.
1

Stawka semestralna za seminarium dvplomowe

Zaiecia nieobiete nlanem studiów
Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez
dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem
studiów)

opłata za

l

punkt ECTS przedmiotulmodufu

30,00

