ZARZĄDZENIE NR

35/2014

REKToRA LINIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO
z dnia 9 lipca 2014

r.

w sprawie wysokościopłatza świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego,
drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku
akademickim20I4l20I5
Na podstawie ań. 99 ust. 2 ustawy z dniaL7 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. z 2012, PoZ. 572, ze zm.) w zwtązku z uchwałą nr 7Il20I4 Senatu
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłaty na studiach
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach
doktoranckich w roku akademickim Ż0I4l20I5 zarządza się, co następuje:
$1"
Ustala się opłaty za świadczone przez Uniwersytet Szczeciński usługi edukacyjne w
wy so ko ści ach okre ś o ny ch w następuj ąc ych załącznikach do nini ej s ze go zar ządzenia:
1

1'

Załącznik nr I - opłaty dla studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,
ednolitych studiów magi sterskich:

j

1. WydziałBiologii

2.

Wydział Filologiczny
3' Wydział Humanistyczny
4. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
5. Wydział Matematyczno _Fizyczny
6" WydziałNauk Ekonomicznych i Załządzania
7 " Wydział Nauk o Ziemt
8. Wydział Prawa i Administracji
9" Wydział Teologiczny
10. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
11. Zamiejscowy Wydział Społeczno _ Ekonomiczny w Gorzowie Więlkopolskim

2"

Załącznik nr II _ opłaty dla uczestników studiów doktoranckich:
1. Wydział Biologii
2. Wydział Filologiczny
3. Wydział Humanistyczny
4" Wydział Matematyczno _Fizyczny
5. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
6. Wydział Nauk o Ziemi
]. Wydział Prawa i Administracji
8. Wydział Teologiczny
9. WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług

3.

ZaŁącznlk nr III _ opłaty za studia prowadzone w języku obcym
1. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie
2. Studia trzeciego stopnia

s2.
studia w Uniwers1'tecie

opłaty za studia ponoszone przez cudzoziemców podejmujących
,tudiu w języku obcym określaodrębne zarządzenie Rektora
Szczecińskim oraz o|łuty
"u
Uniwers1'tetu Szczecińskiego.

$3.
określa uchwała nr 7tlŻ014 Senatu
Zasadypobierania opłat zaświadczone usługi edukacyjne
r. w sprawie zasad pobierania opłatza
Uniwersytetu szczeóiRskiego z dnia26 cze|wca2OI4
zwa\niania z tych opłaty na studiach
Świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków
magisterskich oraz studiach
pierwszego stopnia' ar.r'giógo stoP1r3, jednolitych studiach
'doktoranókich
w roku akademickim 20t4l20l5'

s4.
studiach podyplomowych oraz
Wysokośó opłat za usługi edukacyjne świadczone Ia
opłat ponoszonych w związky z kształceniem pedagogicznym
wysokoŚó dodatkowych
'wykón;,rvania zawodu nauczycie1a określająodrębne przepisy
uprawniającym do
Uniwersytetu Szczecińskiego'

$s.

Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013
Traci moc zarządzerie nr 6112013 Rektora Uniwersytetu
edukacyjne na studiach pierwszego'
r. * .pru*i" *yrot os"i opłat za świadczone usługi
oraz studiach doktoranckich w roku
drugiego stopnia oru" j.inofitych studiach magisterskich
akademickim Ż0I3 l 20 I 4.

s6.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania
akademickiego Ż0l 4 l Ż0I 5 .

i

odnosi się do spraw dotyczących roku
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