
 

 

 

 

W Uniwersytecie Szczecińskim pobiera się opłaty związane z:  

 kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych doktoranckich; 

 powtarzaniem określonych zajęć na studiach z powodu niezadowalających 

wyników w nauce, tj. powtarzanie przedmiotu, powtarzanie seminarium 

dyplomowego w kolejnym semestrze, powtarzanie seminarium po wznowieniu 

studiów, ponowna rejestracja na semestr, różnice programowe powstałe po 

wznowieniu studiów; 

 prowadzenie studiów oraz studiów doktoranckich w języku obcym; 

 prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów ; 

 prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. 

 

 

 

 

 

 rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów; 

 egzamin (w tym egzamin poprawkowy); 

 egzamin komisyjny; 

 egzamin dyplomowy; 

 wydanie dziennika praktyk zawodowych; 

 złożenie i ocenę pracy dyplomowej; 

 wydanie suplementu do dyplomu. 

 

 

 

Najczęściej 

zadawane pytania 

dotyczące opłat za 

świadczone usługi 

edukacyjne 

1. Za jakie usługi edukacyjne Uniwersytet Szczeciński pobiera opłaty ? 

2. Za jakie usługi edukacyjne Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat ?  



 

 

 

NIE. Student, wobec którego została wydana decyzja o ponownej rejestracji na 

semestr wnosi opłatę tylko za powtarzane przedmioty w semestrze. 

 

 

 

 

Opłatę za kształcenie studentów/doktorantów na studiach niestacjonarnych wnosi się 

jednorazowo lub w formie maksymalnie czterech rat. 

Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w formie jednorazowej, student zobowiązany 

jest do jej zapłaty w terminie: do 10 października (semestr zimowy), do 10 marca 

(semestr letni).  

Dla studentów pierwszego roku studiów termin zapłaty opłaty semestralnej w formie 

jednorazowej albo pierwszej raty przypada na dzień 31 października. 

Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w dwóch ratach student/doktorant zobowiązany 

jest do jej zapłaty w terminach:  

semestr 
zimowy 

I rata – do 10 października semestr letni I rata – do 10 marca 

II rata – do 10 grudnia II rata – do 10 maja 

 

Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w trzech ratach, student/doktorant zobowiązany 

jest do jej zapłaty w terminach: 

semestr 
zimowy 

I rata – do 10 października semestr letni I rata – do 10 marca 

II rata – do 10 listopada II rata – do 10 kwietnia 

III rata – do 20 stycznia III rata – do 10 czerwca 

 

Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w czterech ratach, student/doktorant 

zobowiązany jest do jej zapłaty w terminach: 

 

semestr 
zimowy 

I rata – do 10 października semestr letni I rata – do 10 marca 

II rata – do 10 listopada II rata – do 10 kwietnia 

III rata – do 10 grudnia III rata – do 10 maja 

IV rata – do 20 stycznia IV rata – do 10 czerwca 

 

Opłata za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce 

regulowana jest w formie jednorazowej w terminach do:  

 31 października (usługa dotycząca semestru zimowego)  

 31 marca (usługa dotycząca semestru letniego)  

albo w terminach wskazanych w wystawionej fakturze. 

3. Czy w przypadku skierowania studenta na ponowną rejestrację na 

semestr, student zobowiązany jest uiścić opłatę za zaliczone przedmioty? 

 

4. W jakich terminach należy regulować poszczególne opłaty za studia? 



 

 

Student/doktorant może wnieść opłatę semestralną w ratach pod warunkiem złożenia 

we właściwym dziekanacie stosownego oświadczenia.  

Opłatę semestralną na studiach niestacjonarnych można rozłożyć na maksymalnie 

cztery raty w semestrze. 

 

 

Wpłaty z tytułu opłat za usługi edukacyjne uiszczane są na indywidualne rachunki 

bankowe (numer konta indywidualnego dostępny w e-Dziekanacie oraz wskazany  

w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne). 

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:  

 imię i nazwisko studenta,  

 wysokość wnoszonej opłaty,  

 tytuł wpłaty (w tytule wpłaty należy wskazać numer faktury bądź wskazać 

konkretną usługę edukacyjną),  

 numer indywidualnego rachunku bankowego. 

Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego 

zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie 

wpłacającego, w szczególności wniesienia opłaty na niewłaściwy rachunek bankowy, 

nieprawidłowy opis wpłaty. 

Za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę uznania wpłaty na rachunku bankowym 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

 

 

TAK. Za nieterminowe uiszczenie opłat Uniwersytet Szczeciński pobiera odsetki 

ustawowe za opóźnienia w wysokości obowiązującej w okresie opóźnienia. 

5. W jaki sposób student studiów 

niestacjonarnych może rozłożyć opłatę 

semestralną na raty ? 

6. Jak i gdzie należy dokonywać opłat za studia? 

7. Czy Uniwersytet Szczeciński pobiera odsetki za nieterminowe wnoszenie 

opłat? 



 

W przypadku nieuiszczenia przez studenta/doktoranta należnych opłat za świadczone 

usługi edukacyjne, studenta wzywa się pisemnie do ich uiszczenia w ciągu 14 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty. 

Opłaty należy uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 

skreślenia z listy studentów/doktorantów oraz pod rygorem dochodzenia opłat na 

drodze postępowania sądowego. 

 

 

 

 

 

Na pisemny wniosek, studentowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku: 

 pisemnej rezygnacji ze studiów; 

 skreślenia z listy studentów; 

 powstałej nadpłaty za studia 

We wszystkich sprawach związanych z wnoszeniem opłat decyzję podejmuje dziekan, o 

ile nie są one zastrzeżone dla innych organów Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wniosek o zwrot opłaty ze wskazaniem numeru rachunku bankowego należy złożyć  

w odpowiednim dziekanacie.  

W przypadku rezygnacji ze studiów, student ma obowiązek złożyć pisemne 

oświadczenie dotyczące rezygnacji ze studiów. Niezłożenie oświadczenia w sprawie 

rezygnacji, wiąże się z posiadaniem statusu studenta i zobowiązuje studenta do 

wnoszenia należności za studia (zgodnie z zawartą umową). 

 

8. Jakie są następstwa niewniesienia opłat za 

usługi edukacyjne w terminie ? 

9. W jaki sposób student może starać się o zwrot opłaty za studia ? 



 
Studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczęli studia, wznawiają 

studia albo przenoszą się z innej uczelni, ponoszą opłaty za usługi edukacyjne 

według przepisów obowiązujących od roku akademickiego 2018/19 

 

                                                             
  Uchwała nr 25/2018     Zarządzenie Rektora US nr 33/2018 ws.  

              wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

 

Studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęli studia, wznowili 

studia albo przenieśli się z innej uczelni, ponoszą opłaty za usługi edukacyjne 

według przepisów obowiązujących od roku akademickiego 2017/18 

 

                                                               
 
  Uchwała nr 52/2017     Zarządzenie Rektora US nr 26/2017 ws.  

              wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

Studenci, którzy w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęli studia, wznowili 

studia albo przenieśli się z innej uczelni, ponoszą opłaty za usługi edukacyjne 

według przepisów obowiązujących od roku akademickiego 2016/17 

 

                                                                           
               Uchwała nr 73/2016     Zarządzenie Rektora US nr 94/2016 ws.  

                        wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

10.  Które stawki opłat należy stosować ? 

 



 

Studenci, którzy w roku akademickim 2015/2016 rozpoczęli studia, wznowili 

studia albo przenieśli się z innej uczelni, ponoszą opłaty za usługi edukacyjne 

według przepisów obowiązujących od roku akademickiego 2015/16 

 

                                                                
  Uchwała nr 51/2015     Zarządzenie Rektora US nr 42/2015 ws.  

              wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

 

Studenci, którzy w roku akademickim 2014/2015 rozpoczęli studia, wznowili 

studia albo przenieśli się z innej uczelni, ponoszą opłaty za usługi edukacyjne 

według przepisów obowiązujących od roku akademickiego 2014/15 

 

                                                                 
  Uchwała nr 87/2014     Zarządzenie Rektora US nr 35/2014 ws.  

              wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

 

Studenci, którzy w roku akademickim 2013/2014 i latach wcześniejszych 

rozpoczęli studia, wznowili studia albo przenieśli się z innej uczelni, ponoszą 

opłaty za usługi edukacyjne według przepisów obowiązujących od roku akademickiego 

2014/15 

                                                                             
             Uchwała nr 80/2013                           Zarządzenie Rektora US nr 67/2013 ws. 

                              wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

 

 

Wszystkie niezbędne informacje w zakresie stawek opłat dostępne są  na stronie 

internetowej Wydziału www.wpia.usz.edu.pl (zakładka Dla studentów -> Opłaty) 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne wskazana jest także w umowie o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne.  

Dodatkowo w systemie e-Dziekanat student ma podgląd do wystawionych faktur oraz 

terminów płatności. 

http://www.wpia.usz.edu.pl/


 

 

 

 

 
Student o orzeczonej niepełnosprawności składa wniosek o zwolnienie z opłaty 

semestralnej wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Wniosek o przyznanie zwolnienia z opłaty semestralnej należy złożyć w odpowiednim 

Dziekanacie, najpóźniej 14 dni przed terminem zapłaty  

(UWAGA! Przepisy dotyczące terminu złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty 

semestralnej nie mają zastosowania w przypadku studentów o orzeczonej 

niepełnosprawności). 

W razie uchybienia terminu, termin ten zostanie przez dziekana na wniosek studenta 

przywrócony, jeśli wnioskodawca uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego 

winy. 

 

11. W jakich przypadkach student może uzyskać zwolnienie z opłaty 

semestralnej ? 

Student może wystąpić z wnioskiem  

o zwolnienie z opłaty semestralnej (wnioski 

załączone są do poszczególnych uchwał  

w sprawie opłat za usługi edukacyjne). 

Do wniosku o zwolnienie z opłaty semestralnej, 

student zobowiązany jest dołączyć odpowiednie 

dokumenty i zaświadczenia potwierdzające 

wystąpienie okoliczności uzasadniających 

złożony wniosek, tj. dokumenty potwierdzające 

trudną sytuację materialną (zgodnie  

z wymogami obowiązującymi w zakresie 

przyznawania pomocy materialnej studentom 

Uniwersytetu Szczecińskiego) lub dokumenty 

potwierdzające inne zdarzenia losowe. 

 


