
 

Zarządzenie nr 39 

Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

RRP/0132/39/2022 

  

 

w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych  

na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) oraz § 77 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Morskiego 

w Gdyni, w związku z § 36 i 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661) oraz § 10 Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów 

doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2021 r. poz. 676) 

oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 

2018 r. w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniu studiów 

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791), zarządzam co 

następuje: 

§ 1 

Opłata rekrutacyjna na kierunek studiów  

Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek studiów, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. 

Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków 

studiów, na których została naliczona oddzielna opłata. 

§ 2 

Opłaty podstawowe na studiach niestacjonarnych 

    Ustala się następujące wysokości opłat  za studia niestacjonarne: 

Wydział 

Wysokość opłaty za studia 
Rok i rodzaj  

studiów 
Semestralna Miesięczna 

Roczna 

/za rok akademicki/ 

Nawigacyjny 

 

kierunek 

Nawigacja 

3300 PLN 660 PLN 6600 PLN 
wszystkie lata 

studiów I stopnia 

3300 PLN 660 PLN 6600 PLN 

wszystkie lata 

studiów II 

stopnia 

Nawigacyjny 

 

kierunek  

Transport 

2300 PLN 460 PLN 4600 PLN 
wszystkie lata 

studiów I stopnia 

2300 PLN 460 PLN 4600 PLN 

wszystkie lata 

studiów II 

stopnia 

 

Mechaniczny  
2500 PLN 500 PLN 5000 PLN 

I rok studia I 

stopnia 



  

 

2200 PLN 440 PLN 4400 PLN 

 

II, III i IV rok 

studia I stopnia 

2500 PLN 500 PLN   5000 PLN 
I rok studia II 

stopnia 

2200 PLN 440 PLN 4400 PLN 
II rok 

studia II stopnia 

Elektryczny 

/wszystkie 

kierunki/ 

2400 PLN 480 PLN 4800 PLN 
I rok studia I 

stopnia 

2300 PLN 460 PLN 4600 PLN 
II rok 

studia I stopnia 

2200 PLN 440 PLN 4400 PLN 
III i IV rok 

studia I stopnia 

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN 
I rok studia II 

stopnia 

2300 PLN 460 PLN 4600 PLN 
II rok 

studia II stopnia 

Zarządzania 

i Nauk o Jakości 

 

Kierunek Nauki 

o Jakości 

(Towaroznawstwo) 

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN 
I, III i IV rok 

studia I stopnia 

2400 PLN 480 PLN 4800 PLN 
II rok 

studia I stopnia  

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN 
I rok studia II 

stopnia 

2400 PLN 480 PLN 4800 PLN 
II rok  

studia II stopnia 

Zarządzania 

i Nauk o Jakości 

 

Kierunek 

Zarządzanie 

(Innowacyjna 

Gospodarka) 

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN 
I rok studia I 

stopnia 

2400 PLN 480 PLN 4800 PLN 
II rok 

studia I stopnia 

2100 PLN 420 PLN 4200 PLN 
III i IV rok 

studia I stopnia  

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN 
I rok studia II 

stopnia 

2400 PLN 480 PLN 4800 PLN 
II rok 

studia II stopnia 

§ 3 

Wysokość odpłatności za studia w języku polskim dla cudzoziemców 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Studia na specjalnościach lądowych 1000 EUR za rok nauki 

Studia na specjalnościach morskich 1500 EUR za rok nauki 

Wznowienie studiów 1 100 EUR 

Uzupełnienie różnic programowych 2 Opłata ustalona przez Rektora 

w porozumieniu z Dziekanem 

Wydziału 3 

 

 

                                                 
1 W sytuacji , gdy przerwa w studiach trwała dłużej niż jeden semestr. 
2 Jeśli ze względu na fakt powtarzania roku lub semestru, student trafia do grupy studenckiej, którą obowiązuje 

częściowo zmieniony program studiów. 
3 Opłata zależna od ilości i rodzaju różnic programowych. 



  

 

§ 4 

Wysokość odpłatności za studia w języku angielskim  

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Studia na specjalnościach lądowych 3500 EUR za rok nauki 

Studia na specjalnościach morskich 4000 EUR za rok nauki 

Wznowienie studiów 4 200 EUR 

Uzupełnienie różnic programowych 5 

Opłata ustalona przez Rektora 

w porozumieniu z Dziekanem 

Wydziału 6 

§ 5 

Opłaty dodatkowe na studiach stacjonarnych  

1. Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych na studiach stacjonarnych: 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za powtarzanie semestru w danym roku 

akademickim 
2200 PLN  

Opłata za powtarzanie roku w danym roku akademickim 4400 PLN 

Opłata za powtarzanie przedmiotu – godzina 20 PLN 

Opłata za powtarzanie przedmiotu 15-godzinnego 300 PLN 

Opłata za powtarzanie przedmiotu 30-godzinnego 600 PLN 

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć 

związanych z pracą dyplomową 
500 PLN 

Opłata za powtarzanie praktyk morskich na statkach 
Zgodnie z kosztami 

poniesionymi przez wydział 

 

2. W przypadku przedmiotów wielosemestralnych opłatę za powtarzanie przedmiotu wnosi 

się w każdym semestrze przewidzianej planem studiów realizacji przedmiotu. 

3. Opłatę za powtarzanie semestru lub roku wnosi się: 

1) jednorazowo do 30 października w semestrze zimowym oraz do 15 marca w semestrze 

letnim albo 

2) w ratach do 30 października i 15 grudnia w semestrze zimowym oraz do 15 marca i 15 

maja w semestrze letnim. 

4. Opłaty za powtarzanie przedmiotu wnosi się jednorazowo w pierwszym terminie płatności 

w każdym semestrze. 

5. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może ustalić inny kalendarz wnoszenia opłat. 

                                                 
4 W sytuacji , gdy przerwa w studiach trwała dłużej niż jeden semestr. 
5 Jeśli ze względu na fakt powtarzania roku lub semestru, student trafia do grupy studenckiej, którą obowiązuje 

częściowo zmieniony program studiów. 
6 Opłata zależna od ilości i rodzaju różnic programowych. 



  

 

6. Niewniesienie opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku w terminie powoduje 

cofnięcie zgody na powtarzanie semestru, roku lub studiowanie warunkowe i skutkuje 

konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Studiów, do skreślenia z listy studentów 

włącznie. 

§ 6 

Opłaty dodatkowe na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych 

1. Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych na studiach niestacjonarnych oraz 

studiach podyplomowych: 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za powtarzanie przedmiotu w ramach 

warunkowego wpisu za dany semestr 

¼ wysokości opłaty semestralnej za 

świadczenie usług edukacyjnych 

Opłaty za powtarzanie semestru 
semestralna opłata za świadczenie usług 

edukacyjnych 

Opłata za powtarzanie roku w danym roku 

akademickim 

roczna opłata za świadczenie usług 

edukacyjnych 

Opłata za jeden przedmiot wraz z seminarium 

dyplomowym w ramach uzupełnienia różnic 

programowych 

do 25 % opłaty semestralnej 

Opłata za wznowienie studiów w celu 

zaliczenia zajęć związanych z pracą 

dyplomową 

500 PLN 

 

2. Niewniesienie opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku w terminie powoduje 

cofnięcie zgody na powtarzanie semestru, (roku) lub studiowanie warunkowe i skutkuje 

konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Studiów do skreślenia z listy studentów 

lub doktorantów włącznie. 

§ 7 

Opłaty za wydanie dokumentów 

Ustala się następujące wysokości opłat za wydanie dokumentów i ich duplikatów: 

Rodzaj dokumentu 

Wysokość opłaty za 

wydanie oryginału 

dokumentu 

Wysokość opłaty za 

wydanie duplikatu 

dokumentu 

Elektroniczna legitymacja studencka 22 PLN  33 PLN 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia wraz z suplementem do 

dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na 

wniosek absolwenta - ich odpis w języku 

angielskim 

0 PLN  20 PLN  



  

 

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia w 

tłumaczeniu na język obcy 

20 PLN  30 PLN 

Dodatkowy suplement do dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego lub drugiego 

stopnia w tłumaczeniu na język obcy 

20 PLN 30 PLN 

Świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych 
0 PLN  0 PLN  

Dyplom doktorski lub habilitacyjny  0 PLN 90 PLN 

Odpis dyplomu doktorskiego lub 

habilitacyjnego 
60 PLN 90 PLN 

Odpis dyplomu doktorskiego lub 

habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy 
80 PLN 90 PLN 

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z 

zagranicą 

26 PLN  

§ 8 

Harmonogram wnoszenia opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych 

Ustala się możliwość wnoszenia opłat na studiach niestacjonarnych w systemie semestralnym 

lub ratalnym według następującego harmonogramu: 

System opłat Semestr Rata 

Termin wpłaty dla studentów  

rozpoczynających naukę 

w semestrze 

zimowym 

w semestrze  

letnim 

Opłaty semestralne 

/za cały semestr/ 
I I do 30 września do 28 lutego 

II II do 15 lutego do 30 września 

Opłaty ratalne miesięczne 

/10 miesięcznych rat w 

roku akademickim/ 

 

I do 30 września do 28 lutego 

II do 15 października do 15 marca 

III do 15 listopada do 15 kwietnia 

IV do 15 grudnia do 15 maja 

V do 15 stycznia do 15 czerwca 

VI do 15 lutego do 30 września 

VII do 15 marca do 15 października 

  VIII do 15 kwietnia do 15 listopada 

  IX do 15 maja do 15 grudnia 

  X do 15 czerwca do 15 stycznia 

 



  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 

2022 r. 

 

 


