
UCHWAŁA NR 73/2016

SENATU LINIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

zdńa28 kwietnia2016r.

vr sPrawie zasad pobierania opłat za, świadczone usfugi edukacyjne oraz Ębu i warunków zlvalniania
z Ęeh opłat na sfudiach pierwszego, drugiego stopnią jednolitych studiach magisterski ch oraz

studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

Na Podstawie art- 99 ust. 3 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższam (tj.: Dz. U.
z2at2r.,poz- 572ze zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział f
Postanowienia ogólne

§r
W Uniwełslecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017 pobiera
usfugi edukacyjne zvliązane z:
1) ksżałceniem studentów na studiach niestacjonamych oraz uczestników
doktoranckich.
Z)Powkrzańem określonych zĄęć na studiach z powodu niezaciowalających wyników w nauce:

a) na staqjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednoliĘch studiach magisterskicĘ
niestacjonarnych sfudiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach mapsterskich;
b) na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich.

3) Prowadzeniern studiów oraz studiów doktoranckich wjęryku obcym.
4) Prowadzęniem zajęó nieobjętych planem studiów oraz studiów doktoranckich, w Ęm zajęć
uzuPehriających efekł ksźałcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonfm
kierunku.
5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów doksźałcających crazszkoleń,
6) Przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się.

§2

1. Rektor Uniwersytefu Szczecińskiego okreśIi, w drodze zarządzenia, opłał za usfugi edukaryjne, o
którychmowaw § 1.
2. W Uniwerslecie nie pobiera się opłat za:
1) rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów;
2) egzamtn, w tym egzamin poprawkowy;
3) egzarnin komisyjny;
4) egzamin dyplomowy;
5) ,łydanie dziennika praklyk zawodowych;
6) ńożeńe i ocenę pracy d1olomowej;
7) wydanie suplernentu do dyplomu.

§3

1. OPłatę za jeden przedmictrmoduł na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich oblicza się na podstawie ilocąpu liczby punktów ECTS przypisanych do danego
Przedmiofu/modułu (zgodnie z programem ksźałcenia obowiązującym na danym kierunku -.tudiów) i
stawki za jeden punkt ECTS okreśione.j w zarądzeniu reklorą wskazanym w §2 usi. 1.
2, OPłatę za jeden przedmiot/moduł na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie) określone są w
zarądzeniu rektora, wskazanym w § 2 ust. l.

się opłaty za świadczone

niestacjonarnych studiów



3. WysokoŚĆ opłaĘ za korzystaaie z zajęó nieobjętych planem studiów na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych dla danego przedmiohr/modufu oblicza się na podstawie iloczynu liczby punktów
ECTS przypisanyc.h do danego przedmiofu/modułu (zgodnie z programem kształcenia obowiązującym
na danym kierunku studiów) i stawki za jedenpunktECTS określonej w zarządzeniu rektora, o którym
mowaw§2ust. 1.

§4

Pruez powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników- w nauce, wskazanym
w § 1 pkt 2, roanmieć naleĘ:

1 ) powtarzanie przedmiotu/modufu przez studenta/doktoranta;
2) ponowny wpis studenta na semestr w wyniku przekroczenia deficytu punktów ECTS (opł,aa za
punkty ECTS powtarzanych przedmiotów/modułów);
3) powta:zanie semestru przez doktoranta;
4) powtnzanie roku przez doktoranta;
5) realizacje róźnic progrźlmowych powstĄch przy wznowieniu studiów po skreśleniu z listy
studentóddoktorantów, które nasĘpiło z przycryn zawinionych przez sfudenta/doktoranta (opłata za
punĘ ECTS przedmiohr/modufu stanowiącego różnicę programową);
6) realizacje różric programowych .powstałych przy wznowieniu studiów po skreśleniu z listy
doktorantów, które nastąpiło z przycrynzawinionych pruez doktoranta;
7) konsultacje i udział doktorantów w zajęciach w związku z wpisem warunkowym na semestr.

§5

l. Studenci/do}toranci, którzyw roku akademickim ż01612017 wmawiająstudia lub przenosą się na
inny kierunek w ramach uczelni albo przenosący się z imej uczelni, ponoszą opłaty za usfugi
edukacyjne według przepisów obowiązujących od roku akademickiego ż01612017.

§6

1- Zasady pobierania opłat rvłiązarrych z odbywaniem studiów wskazanych w § 1 pkt '!, oraz opłat za
ushlgi edukacyjne, wskazanych w § l pkt 2-5, atakże wysokość tych opłat określa umowa między
uczelnią a studentem/doktorantem lub osobą prryjęĄnastudia, za,wartaw formiepisemnej podrygorem
niewaznoŚci, Niepodpisanie przez studenta umowy moze sku'rkować skreśleniem z listy studentów,
2. Wzory umów za usługi edukacyjne są zamieszczone na stronie internetowej uczelni.

Rozdzial II
Zasady i terminy wnoszenia opłat

§7

1. WPłaĘ z Vtułu opłat za usfugi edukacyjne, wskazane w § l uiszczane są przez
studentÓVdoklorantów na indywidualne rachuŃi bankowe sfuzące dc rozliczania wpłat.

2. Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedziainości za następstwa błędnego zakwalifikowanią
v,PłaĘ polT stałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego (w-szczególności: wniesienia
wpłaty na niewłaściwy rachunek bankowy, nieprawidłowy opis wpłaty),
-3. Za Óatę uiszczenia opłaty za świadczone usfugi edukacyjne prryjmuje się datę uznania wpłaĘv na
rachunku bankowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

§8

1.0płatę zA kształcsnie studentóddoktorantów na
prorvadzonych w językach obcych (rwaną dalej: opłatą
formie maksymalni e cńererh r at, zgodńe z ust. 2.

studiach niestacjonarnych oraz studiach
semestralną) wnosi się jednorazowo albo w



2. Student/doktorant moźe wnieść opłatę semestralną w ratach pod warunkiem zŁożenia we
właściwym dziekanacie stosownego oświadczenia. Druk oświadczenia jest dostępny w dziekanacie,
1) Student/doktorant rozpoczynający studia składa oświadczenie zgodnie ust.3;
2) Student/doktorant może dokonaó zmiany formy płatności czesnego w kolejnych semestrach,
składając oświadczenie nie pózniej niż do dnia 10 paździemika i l0 marca;
3) Niezłożenie przez studenta/doktoranta oświadczenia oznacza, że opłata semestralna wnoszona jest
jednorazowo.

3. Kandydaci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych
magisterskich, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji składają
oświadczenie, wskazane w ust. ż wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia,

4. Kandydaci na pierwszy rok niestacjonarnych studiów doktoranckich składają oświadczenie, o
którym mowa w ust. 2wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia doktoranckie,

5 Przy iednorazowvm wniesieniu opłał semestralnej, studenVdoktorant zobowiązany jest do jej
zapłaĘ (wpĘwu wpłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu Szczecińskiego) w terminie:

semestr zimowy do l0 pażdziernika semestr letni do 10 marca

6. Przy wnoszeniu opłaĘ semestralnej w dwóch ratach, studenVdoktorant zobowiązany jest do jej
zapłaty w terminach:

7. Prry wnoszeniu opłaty semestralnej w trzech ratach, sfudenVdoktorant zobowiązany jest do jej
zapłaĘ w terminach:

8,Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w czterech ratach, studenVdoktorant zobowiązany jest do jej
zapłaty w terminach:

9. Dla studentóddoktorantów pierwszego roku studiów termin zapłaĘ opłaty semestralnej w formie
jednorazowej albo pierwszej ra§ oki,eślonej w § 8 ust, 6-8 uphwa w dniu 31 października.

10. W przypadku wnoszenia przez studenta/doktoranta opłaty semestralnej w ratach, opłaty ratalne
uwzględniają opłatę dodatkową v,lyliczaną na zasadach prayjętych przry wyliczaniu odsetek
ustawowych obowiązujących w dacie wejścia w życie niniejszej uchwaĘ.

1l. Za nieterminowe uiszczenie opłat za świadczone usługi edukacyjne fiednorazowych oraz
ratalnych) Uniwersytet Szczeciński nalicza odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej w dniu
wnoszenia opłaĘ, Odsetki ustawowe pobierane są także od osób, które złoĄĘ oświadczenie o
rozłozeniu na raty opłaty za świadczone usfugi edukacyjne, a raty uiściĘ po terminach określonych w
ust. 7-9_

semestr zimowy I rata - do l0 oaździernika semestr letni I rata - do 10 marca
IIrata - do l0 srudnia II rata - do 10 maia

semestr zimowy I rata - do 10 października semestr letni I rata - do 10 marca
IIrata - do l0 listooada II rata - do i0 kwietnia
III rata - do 20 stvcznia III rata - do 10 Qzerwca

semestr zimowy I rata - do 10 pńdziernika semestr letni l rata - do 10 marca
II rata - do l0 listooada II rata - do 10 kwietnia
III rata - do 10 grudnia III rata - do 10 maia
[V rata - do 20 sWcznla rV rata - do l0 czerwca



§9

OPłaty, o których mowa w § 1 ph 2,4 student wnosi w formie jednorazowej w terminach do dnia 31
naŹdziernika (usfuga doĘcąca semestru zimowego) oraz do dnia 31 marca (usługa aotycąc"
semestru lehriego) albo w terminach wskazanych przez lJniwersytet Szczeciński w wystawionej
fakturze VAT. Jeśli w trakcie trwania semestru zośńa podjęta decyzja właściwego 

-o.g*u 
.i

indywidualnej sprawie studenta/doktoranta termin wpłaty określonyjest w wystawionej fakturze.

§10

Student/doktorant skierowany na powtarzanie przedmiota/modufu wnosi opłatę za każńy powtarzany
Przedrniot/moduł wedfug stawki określonej w zarądzeniu rektora, wskazanym w § 2 ust. l,

§11

Student, wobec którego zostńa wydana decyzja o ponownej Ęeshacji na semestr wnosi opłatę za
Powtarzane przedmioty/moduĘ według stawki określonej w zarądzrniu rektorą wskazanym w § 2 ust.
1,

§12

Za Powtarzanie semestru/roku na studiach stacjonanrych lub niestacjonanrych z powodu
niezadowalających wyników w nauce, doktorant wnosi opłatę określoną w zarądzeniu iektora,
wskazanymw§2ust, 1.

§13l. Student/doktorant wnosi opłatę za tóżnice programowe powstałe przy wnlowieniu studiów po
skreŚleniu zlisty studentóddoktorantów, według stawki określonej w zarądzeniu rektorą wskazan|m
w§2ust, 1.

Ż. Opłata za różnice programowe na studiach niestacjonarnych nie rnoze być wyższa od opłaty
semestralnej, określonej dla danego kierunku/dyscypliny studiów.
3- OPłata za tóżnice programowe jest opłatą niezależną od opłaty semestralnej za dany semestr na
studiach niestacjonarnych.

§14

Doktorant wnosi opłaĘ za usfugi dydaktjczre zv.liązane zraliczeniem przedmiofu (konsultacje i udziŃ
w zajęciach)w tvłiązkuzwPisem waruŃowym na semesĘ w kwocie określonej w zarądzeniu rektorą
wskazanymw§2ust, 1,

§15

Student wnosi opłatę zapowtarzanie seminarium po wzrow,ieniu stuciiów w prąypadku skreślenia z listy
studentów z powodu nieńożsnia pracy dyp|omowej lub egzaminu d;plomowego w terrrrinie oraz-z
innych przlcryn, w kwocie określonej w zarądzeniu rektorą wskazanym w § 2 ust. l.

§16

i -Warunkiem uczestnictwa studenta/doktoranta w zajęciach nieobjętych planem studiów jest uąyskanie
Pisemnej zgody na adziń w tych zajęciach właściwego dziekana&ierownika jednostki prowadzącej
studia doktoranckie.
Ż. Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć na rachunek
wskazany przezwydział, na którym'reaiizowane są ww. zajęcia.
3. OPłata, o ktÓĘ mo}va w ust. 2 ustalona jestw zarządzeniu, wskazanym w § 2 ust. l, odrębnie dla
kazdego wydziału.



4.W prtypadku nieuiszczenia opłaty, o któĘ moWa w ust. 2 w terminie, dziekan wydziału, na którym
zajęcia były realizowane, w ciągu 14 dni od upĘnięcia określonego terminu uiszcz.enia opłaty
podejmuje decyzję o skreśleniu sfudenta/doktoranta z liĘ uczestnikówna danych zajęciach.

§17

1. Studenci/doktoranci niepehrosprawni, otrrymujący refimdację kosżów nauki, wnosą opłatę za
usługi edukacyjne niezwłocznie po otrymaniu refundacji, nie późniejjednak niż do ostatniego dnia
lutego (usfuga dotycąca semestru zimowego) oraz do dnia 3l maja (usfuga dotycąca semestru
letniego).
2. Dziekani wydziŃów otrzymują w płźdńerniku oraz w marcu z Birrra do spraw Osób
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego wykaz osób oczekujących na decyzję w sprawie
refundacji.
3 . W prrypadku nieuzyskania refimdacji studentldoktorant uiszc z"a opłatę zausług edukacyjne w danym
semestrze na podstawie indyvlidualnego porozumienia zawartego z dziekanem właściwego
wydziafu/kierownikiem studiów doktoranckich w terminach określonych w ust. 1.

§18

1. Sfudenci/doktoranci z.obowiązani są,do wnoszenia opłatza świadczone usfug edukacyjne określone
w § 1 pkt 1,3 niniejszej uchwały, zgodnie z § 8 ust. 5-9.
2. Sfudenci/doktoranci zobowiąr*ni są do wnoszenia opłat z.a świadczone usługt edukaryjne określone
w § 1 pkt 2,4 niniejszej uchrłały, w terminach określonych w niniejszej uclrwale, wedfug stawek
obowiązujących na dzień podpisarria umowy, pod rygorem odmowy świadczęnia ptzezlJniwersytet
Szczecński usfug których opłata dotycry. W przlpadku decyzji wydanych w trakcie roku
akademickiego termin wnoszęnia opłat może byó wskazany w wystawionej przez Uniwersytet
Szczecński fakturze VAT.
3 . W przypadku skreślenia studentaldoktoranta zlisty studentóddoktorantów lub rez7gnacji ze studiów
wniesiona olata podlega zwrotowi proporcjonalnie do udzielonej usfugr edukacyjnej, na vmiosek
studęnta/doktoranta z}cż-ony do dziekana wydziafu. Wniosek doktoranta winien być dodatkowo
zaopiniowany przez właściwego kierownika studiów dołtoranckich.

§19

l. W prąypadku nieuiszpzenia przez studenta/doktoranta należrych opłat za świadczone usługi
edukaryjne wrywa się go pisemnie, w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu zapłay, do ich uiszczenia.
2. W przypadku, o którym mowa lł, ust. l opłaty naleĘ uiśció w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwanią pod rygorem skreślenia z liĘ studentóddoktorantów oraz pod rygorem dochodzenia opłat
na drodze poĘpowania sądowego.

Rozdział III

Tryb i warunki zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne studentów lub doktorantów,
w szczegÓInoŚci tych, którry osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestnicryli w

międzynarodowych programach s§pendialnych, atakże Ęch, lrtórzy znaleźli się w trudnej
sytuacji mateńalnej

§20

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wobec opłatzausługi edukacyjne mtiązane z ksźałcęniem
na studiach niestacjonarny,ch wskazanych * § l pkt 1 niniejszej uchwĄ. Nie dot_vczą usfug
edukacyjnych wskazanych w § 1 pkt 2-6.
2. Studentldoktorant moze wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłaty semestralnej,
3. Decyzję w sprawie zwolnienia:



a) studenta z opłaty semestralnej podejmuje dziekan, po zaopiniowaniu wniosku przezwydziałową radę
samorądu studenckiego
b) doktoranta z opłaty semestrainej podejmuje dziekan, po zaopiniowaniu wniosku przsz kierownika
sfudiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii właściwej rady samorządu doktoranckiigo.
4. Przesłanki uzyskania zwolnienia zopłaty semestralnej nie mogą stanowić przesłanekilprawniających
do uryskania innych ulg lub zwolnień z opłat.
5. WniosekozwolnieniezopłaĘ semestralnej stanowi z.ałącmiknr l doniniejszej uchwĄ.
6. Do wniosku o zwolnienie z opłaĘ semestralnej, student/doktorant zobowiązany jest dołączyó
odPowiednie dokumenty orazzaświadczenia,potwierdzające wysĘpienię okolicanoSci uzasadniających
ńożony wniosek.
7. W uzasadnionych prrypadkach dziekan (kierownik sfudiów doktoranckich) lub rektormoze węz-łvać
do Przedłożenia dodatkowych dokumentów, celem ustalenia sytuacji materialnej lub Ęciowej
studenta/doktoranta (w szczególności: zaświadczęńodochodach rainrry Ók 

"s, 
zŃwitidczsń*iuS"i*"j

jednostki organizaryjnej gminy zajmującej się pomocą rodzinie, iĘ.).
8. Student studiujący dwa lub więcej kierunków na sfudiach niestacjonarnych, możF ubiegaó sięo zwolnienie z opłaĘ semestralnej na jednym wybranyn przez siebie kierunku stoaio*
niestacjonarnych, klóry wskazał jako podstawowy.
9. StudenVdoktoran| który u9zestriczył w międąynarodowym programie stypendialnym może wystąpió
do dziekana wydziafu z wnioskiem o zwolnienie z opłaĘ semestralnej na-zasńacń przyjęrycń pńnz
właściwą radę wydziału

§21

1. Studentowi/doktorantowi o orzeczonej niepełnosprawności prrysfuguje częściowe zwolnienie
z opłaty za tlsługi edukaryjne, o których mowa w § 1 pkt t w propórc;ach:- 

-

l) macz;oy stopień niepełnosprawności - 30%o opłaty;
2) umiarkowany stopień niepełnosprawności -25% opłał;
3) lelr:ki stopień niepełnosprawności -20Yo opłaĘ,

2. Zwalnienie wskazane w ust. 1 prrysługuje wyłączrie studentowi/doktorantowi o orzeczonej
niepełnosprawności, który nie otrąmuje refundacji k-csztów nauki.
3. Warunkiem uąyskania rwolnieniazopłaty semestralnej z Ęrtufu niepeŁrosprawności, jest złozenie we
właŚcirvYm dziekanacie wniosku wrazzaktuainym orzeczeniem o niipełnoiprawnosci. W dziekanacie
wYdziału sporądzasię kopię orzecznnia, która zosĘe włączona do akt $udónta/doktoranta.
4,PrzY Prrymawaniu powyższego zwolnienia z opłaĘ nie bierze się pod uwagę wyników w naucć
st;d entar doirtoranta.
5. W sYtuacji określonej w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania przepisy dotyczące temtinu
ńożenia wniosku o zwolnieni e z opłaty za świadcrnne usługi edukaryjne.
6. Zwolnienie z opłaty semeskalnej w zuliązku z orzeca§ną niepeńiosprawnością prąysfuguje Ęlko
w tym se.mestrze odnośnie, którego został ńożony wniosek.

§22

Student/doktorant osiągający wybitne wyniki w nauce może ubiegać się o częściowe zwolłieni e z opłaty
semestralnej na zasadach określonych przezraĘwydziŃa. Przepisy § 24 stozuje się odpowiednio.

§23

Suma wszYstkich zwolnień w danym semestrze z opłaly semestralnej przyntarrych
studentowi/doktorantowi na podstawie przepisów niniejszej uchw-a§,nie powinna przskraczać 50 yo
opłaty semestralnej określonej w zarądzeniu rektora, o którym rnowa w § ż ust. l.



§24

1. Wniosek o zwolnieni e z opłaĘ semeskalnej wraz z niezbędnymi dokumenta mi naleĘ składać we
właŚciwYm dziekanacie,najpóźniej 14 dni przed terminemzapłaty określonym w § 8 ust. Ś-9 ninie;sze.i
uchwaĘ.
2- W PrzYPadku wznowienia studiów, przeniesien ia z innej uczelni lub uchylen ia decyzji o skreśleniu z
listY studentów/doktorantów po upływie terminów określonych w niniejszej uchwale, student/doktorant
moŻe ńłłĘĆ PowYższy wniosek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wmowieniu studiów,
Przeniesieniu z innej uczelni lub uchyleniu decyzji o skreśleniu z iisĘ studiniOddoktorantów.
3. Dziekan lub uPoważniony przez niego prodziekan, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez
studenta/doktoranta wniosku wydaj e decyzję w tym przedmiocie , z zastrzeżeniem syluacji wskazanej w
ust. 8, Wobec doktorantów dziekan podejmuje decyĄę po zasięgnięciu opinii właści.ł,ąo kierownika
studiór,r doktoranckich.
4. Wniosek złożnny po terminach, wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 nie będzie rozpatrywany,
z zastrzpżeniem sytuacji wskazanej w ust. 5.
5. W razie uchybienia terminów, wskazanych w ust. 1 lub ust. 2, terminten zostanie przez dziekana na
wniosek studenta/doltoranta pr4r.wrócony, jeżnli wnioskodawca uprawdopodobń, że uchybienie
nasĘpiło bezjego winy.
6. Wniosek o Przywńcenie terminu nalÓf wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania pwcTwy uchybienia
terminu. JednoczeŚniewrazze ńożeniemww. wnioskunaleĘ dopełnió czynnośc^i, aia ńoie; określony
był termin.
7.PrzYvvrocenie terminu do ńożęniawniosku, o którym mowa u, ust. 6 jest niedopuszczalne.
8, W PrzYPadku wadliwie wypełnionego wniosku lub złożsnia wTaz z wnioikiem niekompletnej
dokumentĄi, dziekan wzywa pisemnie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od
dnia otrzYmania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bezrozpatrzeńa.

§25

1. We wsrystkich sprawach zvliązanych z opłatami decyzję podejmuje dziekan lub upoważr iony przez
niego Prodziekan, o ile nie są one zasfrzeżonedla innyctr oiganówUniwers;łefu Szczeciński"go. Vob""
doktorantów dziekan podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii właśóiwego kierownika studiów
doktoranckich.
2. Od decYzji dziekana przysfuguje studentowi/doktorantowi odwołanie do rektora w ciągu.14 dni odjej doręczenia.
3. Odr,vołanie składa się do rektora za pośrednictwem dziekana (odwołanie naleĘ złoĘćwe właściwym
dziekanacie),
4- JeŻęlidziekan uzną że odwołanie zasfuguje w całości na uwzględnienie moż§,w terminie określonym
w ust. 5, wYdaó nową decyzję, w któĘ uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W takim prrypuólru
dziekan nie Przekazuje odwołania do rektora. Od nowej decyzji ,łorv- odwołanie na zajadach
wskazanych w ust. 3.
5. Dziekan Przskanje rektorowi odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia, w którym
otrrymń odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji,o któĘ mowa w ust. 4.
6. Rektor uchYla decyzję dziekana sptzeczną z ustawą, statutem, uchwĄ senatu, regulaminami lub
innYmi PrzePisłuni wewnętrznymi Uniwersytetu Szczecińskiego lub naruszaj ącą'waimy interes
Un iwersytetu Szczecińskiego.
7,^!9 d9cYąi, o których mowa w ust. 1-6 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 częrwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. ZOto ioi. zl) oó ustawy z dnia 30
sierPnia2aO2r.Prawoopostępowaniuprzedsądamiadministracyjny*ilt;., Óz.U.z2Ol2r,,poz.270
zezm.).

§26

l. StudenVdoktorant Uniwersytetu Szczecińskiego będący jednocześnie pracownikiem Uniwersytefu
Szczecińskiego może wystąpió do dziekana wydziałuo zwolnieni e z częściopłat na zasadach i w Ębie
określonym w niniejszej uchwale.
2. Student/doktorant, o którym mowa w ust. l, opróczzwolnienia zczęściopłał za usługi edukacyjne
na zasadach ogólnych może ńoĄó odrębne podanie do dziekana wydŹiafu, na którym studiuje,



§.,'

ł,/ o udzielenie dodatkowego zwolnieniazcąści opłaty za usfugi edukacyjne.ł| 3. Podanie, o którym mowa w ust. ż, tozpatruje i rozstrzyga dziekan wydzielu w uzgodnieniu
zprzełożonym pracownika. Wobec doktoranta dziekan podejmuje decyzje po zasięgnięciu także opinii
właściwego kierownika studiów doktoranckich. Od przyjętego rozstzygnięcia nie przysługuje
odwołanie.
4, Przepisy § 23 niniejszej uchwaĘ stosuje się odpowiednio,

Rozdzial fV
OpłaĘ za świadczone usługi edukacyjne

rwiązane z paeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się

§27

1. Kandydaci na studia pierwszego, drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie,którzy ubiegają
się o uzrranie efektów uczenia zorganizowanego ins§rtucjonalnie poza systemem studiów orazaczsnia
się niezorganizowanego ins§rtucjonalnie, wnoszą opłatę 7Ąprzeprowadzenie poĘpowaniamłiązanego
zpotwierdzeniem tych efektów w wysokości i w terminach określonych odrębnymi przepisami.
2. Opłata, o któĘ mowa w § l pkt 6 nie może przeŁłaczać kosźów ponoszonych w zakresie
świadczenia tej usługi o więcej niż20%o.
3. Opłata za przeprowadzone postępowanie rvłięane z potwierdzeniem efektów ucz,enia się w
przypadku nieuznania tych efektów nie podlega zwrotowi.

§28

1. Studenci studiów niestacjonarnych, którym na podstawie procedury potwierdzającej efekty uczenia
się uznano osiągnięcie efektów ksźałcenia z danego przedmiotr/modufu wnoszą opłatę za usfugi
edukaryjne zllłiązane z ksńŃceniem na studiach niestacjonamych, o której mowa w § 1 pkt 1,
pomniejszoną wedfug zasad i wysokości określonych odrębnymi przepisami.
2- Rozsirzygnięcia w przedmiocie zmniejszenia opłaty za usługi edukaryjne rwiązane z ksźałceniem
na studia niestacjonarnych podejmuje dziekan.

§29

ZasaĘ,warunki i Ęb potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senafu Uniwersytetu
Szczecińskiego.

Rozdział fV
Przepisy końcowe

§30

Opłaty mvięane z prowadzeniem studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach
magisterskich oraz studiów doktoranckich w jęryku obcym pobierane są wedfug stawek określonych w
zarządzeniu rektora, wskazanym w § 2 ust. 1, na zasadach ogólnych prryjęĘch w niniejszej uchwale.

§31

Zasadypobierania opłat zatształcenie słuchacą, studiów podyplomowych, kursów dokształcających
oraz wysokości tych opłat regulują odrębne przepisy.

§32

Uchwała wchodzi w Ęcie zdniem podjęcia i ma zastosowanie wobec osób rczpoczynanych studia oraz
przenosących się i wznawiających studia od roku akademickiego 2016/201^7.
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