
 

 

 
Tekst ujednolicony uwzględniający zarządzenie nr 28/2019 

 

w sprawie: opłat za studia pobieranych od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 
2019/2020 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 oraz art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego 
zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Niniejsze zarządzenie dotyczy obowiązujących w Akademii Morskiej w Szczecinie opłat za usługi edukacyjne na 
studiach pobieranych od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020. 

 

§ 2. 

W Uczelni pobierane są następujące opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów: 

1) na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) na stacjonarnych studiach drugiego stopnia określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

4) na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

1. Opłaty za powtarzanie semestru dotyczą również studentów i uczestników studiów doktoranckich 
przyjętych z innych uczelni na semestr lub rok, którego nie zaliczyli.  

2. Zasady wnoszenia oraz warunki i tryb zwalniania z opłat za studia określają odrębne przepisy. 

3. Uczelnia pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Opłata rekrutacyjna 
pobierana jest również w przypadku wznowienia studiów i przeniesienia się na studia w Uczelni z innej 
uczelni.  

§ 4. 

Nadzór i kontrolę nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam kierownikom pionów wg zakresów 
kompetencji.  

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

REKTOR 

 

 

 

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. AM 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 

Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 30.04.2019 r. 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na stacjonarnych studiach 
pierwszego stopnia 

Lp. Rodzaj opłaty 
Polacy i cudzoziemcy 
wymienieni w art. 324 

ust. 2 ustawy  

Cudzoziemcy 
niewymienieni w art. 

324 ust. 2 ustawy  

1. Opłata za semestr za studia na kierunkach:   

1.1. Nawigacja  - 4500 zł 

1.2. Navigation (studia w języku obcym)  1150 zł 6250 zł 

1.3. Żegluga Śródlądowa - 4500 zł 

1.4. Informatyka  - 4000 zł 

1.5. Transport  - 4000 zł 

1.6. Geodezja i kartografia  - 4000 zł 

1.7. Oceanotechnika - 4000 zł 

1.8. Mechanika i Budowa Maszyn - 4500 zł 

1.9. Mechanical Engineering (studia w języku obcym) 1200 zł 6300 zł 

1.10. Mechatronika - 4500 zł 

1.11. Logistyka - 4000 zł 

1.12. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 4000 zł 

1.13. Zarządzanie - 4000 zł 

2. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu 
niezadawalających wyników w nauce: 

  

2.1. Powtarzanie semestru:   

2.1.1. na kierunkach studiów prowadzonych w dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport; informatyka 
techniczna i telekomunikacja 

1800 zł odpowiednio lp. 1 

2.1.2. na kierunkach w pozostałych dyscyplinach 1200 zł odpowiednio lp. 1 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2019 
Rektora AM w Szczecinie z dnia 30.04.2019 r. 



 

 

2.2. Powtarzanie przedmiotu:    

2.2.1. powtarzanie przedmiotu 300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot 

2.2.2. powtarzanie praktyki morskiej  70 zł /dzień 140 zł / dzień 

3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:   

3.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z listy 
studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie 

600 zł 1200 zł 

3.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 

200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach 
pierwszego stopnia 

Lp. Rodzaj opłaty 
Polacy i cudzoziemcy 

wymienieni w art. 324 ust. 2 
ustawy  

Cudzoziemcy 
niewymienieni w art. 324 

ust. 2 ustawy  

1. Opłata za rok za studia na kierunkach:   

1.1. Nawigacja 3800 zł 9000 zł 

1.2. Informatyka 3100 zł 8000 zł 

1.3. Geodezja i kartografia 3400 zł 8000 zł 

1.4. Mechanika i Budowa Maszyn 2950 zł 9000 zł 

1.5. Mechatronika 2950 zł 9000 zł 

1.6. Transport 2800 zł 8000 zł 

1.7. Logistyka 2800 zł 8000 zł 

1.8. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2800 zł 8000 zł 

1.9. Zarządzanie 2800 zł 8000 zł 

2. Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych   

2.1. powtarzanie roku odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.2. powtarzanie semestru  50% opłaty lp. 2.1. 50% opłaty lp.2.1. 

2.3. powtarzanie przedmiotu  300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot 

3. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem kursów 
dokształcających i szkoleń odpłatnych studentów studiów niestacjonarnych, 
wymaganych programem studiów 

wg odrębnej kalkulacji zgodnie z 
zawartymi umowami 

wg odrębnej kalkulacji 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:   

4.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku 
skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie 

600 zł 1200 zł 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2019 
Rektora AM w Szczecinie z dnia 30.04.2019 r. 



 

 

4.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających 
efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym 
kierunku 

200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na stacjonarnych studiach 
drugiego stopnia 

Polacy i 
cudzoziemcy 
wymienieni w 
art. 324 ust. 2 

ustawy 

Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy 
Polacy i cudzoziemcy 

wymienieni w art. 324 ust. 2 
ustawy 

Cudzoziemcy niewymienieni 
w art. 324 ust. 2 ustawy 

1. Opłata za semestr za studia na kierunkach:   

1.1. Nawigacja - 4000 zł 

1.2. Navigation (studia w języku obcym)  1550 zł 6000 zł 

1.3. Geoinformatyka - 3500 zł 

1.4. Mechanika i Budowa Maszyn - 4000 zł 

1.5. Mechanical Engineering (studia w języku obcym) 1280zł 5750zł 

1.6. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  - 3500 zł 

1.7. Transport  - 3500 zł 

1.8. Transport (studia w języku obcym) 1050 zł 5250 zł 

1.9. Oceanotechnika - 3500 zł 

2. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem 
określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce: 

  

2.1. Powtarzanie semestru:   

2.1.1. na kierunkach studiów prowadzonych w dyscyplinach: inżynieria lądowa i 
transport; informatyka techniczna i telekomunikacja 

1800 zł  odpowiednio lp. 1 

2.1.2. na kierunkach w pozostałych dyscyplinach 1200 zł  odpowiednio lp. 1 

2.2. Powtarzanie przedmiotu  300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot 

3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:   

3.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku 
skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie 

600 zł 1200 zł 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2019 
Rektora AM w Szczecinie z dnia 30.04.2019 r. 



 

 

3.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 
uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 

 

 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach 
drugiego stopnia 

Lp. Rodzaj opłaty 
Polacy i cudzoziemcy wymienieni 

w art. 324 ust. 2 ustawy  
Cudzoziemcy niewymienieni 

w art. 324 ust. 2 ustawy  

1. Opłata za rok za studia na kierunkach:   

1.1. Nawigacja 3600 zł 8000 zł 

1.2. Navigation (studia w języku obcym) 7200 zł  - 

1.3. Geoinformatyka 3600 zł 7000 zł 

1.4. Mechanika i Budowa Maszyn 2950 zł 8000 zł 

1.5. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  3200 zł 7000 zł 

1.6. Transport  3200 zł 7000 zł 

2. Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych   

2.1. powtarzanie roku odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.2. powtarzanie semestru  50% opłaty lp. 2.1 50% opłaty lp. 2.1 

2.3. powtarzanie przedmiotu  300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot  

3. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem kursów 
dokształcających i szkoleń odpłatnych studentów studiów 
niestacjonarnych, wymaganych programem studiów 

wg odrębnej kalkulacji zgodnie z 
zawartymi umowami 

wg odrębnej kalkulacji zgodnie z 
zawartymi umowami 

4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:   

4.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku 
skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie 

600 zł 1200 zł 

4.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 
uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 19/2019 
Rektora AM w Szczecinie z dnia 30.04.2019 r. 


