
ZARZĄDZENIE NR 412015

REKTORA LNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

zdnia 19 stycznia 2AI5 r.

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającąsię o przyjęcie na studia
rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 20l4l20l5, na kierunki

Ekonomia (studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) -WydziałZarządzartia
i Ekonomiki Usług oraz Biologia (studia stacjonarne drugiego stopnia) i Biologiezne

podstawy kryminalistyki (studia niestacjonarne drugiego stopnia) -
Wydział Biologii"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dtia 27 lipca 2005 r" Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz.U. z 2012, poz" 572 z poŹn" zm.) w zwiryku z $ 37 pkt"13 Statutu Uniwersytetu
Szczecińskiego przyjętego uchwałął'lr 78l20I2 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu
29 września2012 t. zarządza się co następuje:

t"

s1.

osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Szczecińskim
zabowiązarta jest wnieśó opłatę za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł.

Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem przejścia do kolejnego etapu
po stępowania rekrutacyj nego.

s2.

Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia na poniższy
numer konta:
LINIWERSYTET S ZCZE CŃSKI
BANK ŚrĄsru SA: 57 1050 1520 1000 0023 04962786

opłatę naleĘ wnieśó za pośrednictwem banku, poczty lub innych
wyspecj alizowanych podmiotów.

1.

s3.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia kserokopię dowodu wpłaty dołącza do
składanych dokumentów (oryginał dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie z:wiązane z
przyjęciem na studia do wglądu)'
Członkowie wydziało!\ych komisji rekrutacyjnych zobowiązani są do zantieszazenia na
okazanym przezkandydata oryginale dowodu wpłaty pieczątki właściwej komisji"

2.

Ż"

1"

2"



1"

2.

$4. .

opŁata, o której mowa w $ 1 pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega
zwrotowi, z wyjątkiem odstąlienia przez Uniwersytet Szczeciński od naboru na wybrany
przęZ kandydata kierunek studiów"
Podania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne na semestr letni w roku
akademickim 201412015 na kierunku, na którym Uniwersytet Szęzecinski odstąpił od
naboru, naleŻy składaó do dnia 31 marca 2015 roku.
Prrdania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne wniesione po ww" terminie nie będą
rozpatrywane.

Wniosek o zwrot błędnie wniesionej
właściwego wydziału w porozumieniu
rekrutacyjnej.

ss"

opłaty' o której mowa w $ 1 rozpatruje Dziekan
z przewodniczącym właściwej wydziałowej komisji

s6.

1" Wychowankowie domów dziecka podlegają zwolnieniu z obowią,zku uiszczenia opłaty, o
której mowa w $ 1, na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych wydziałowej
komisj i rekrutacyj nej.
W przypadku posiadaczy włŻnej Karty Polaka, ewentualną deeyzję o zwolnieniu z
obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w s 1, moŻe podjąó dziekan
wydziału.

$7"

opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wymagana jest przy każdorazowym
dokonaniu wyboru kierunku (specjalności) studiów prowadzonych na Uniwersytecie
Szczecińskim (równiez stopnia w obrębie tego samego kierunku (specjalności studiów),
nieza|eżtle od liczby kierunków (specjalności) studiów wybranych w toku postępowania
rekrutacyjnego. opłaty te kandydat ma obowiązek precyzyjnie przyporządkować do każdego
naboru podając nazwę orazpoziom studiów'

$8.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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