
Zarzqdzenienr 42
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie wzordht kalkulacji koszttiw uslag edukacyjnych

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyzszym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p62n. zm.) i $ 5 ust. 4 Uchwaly nr 1738 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za
iwiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w zwalniania z lych oplat z po2niejszymi
zmianami (L J. Zal4cznik do Obwieszczenia nr 312017 Rektora Uniwersltetu w Bialymstoku
z dnia 14listopada 2017 r.) zarz4dza sig, co nastgpuje:

sl
1 . Wprowadza sig nastgpuj4ce wzory kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych:

l) wz6r kalkulacji koszt6w studi6w stacjonamych pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w jgzyku polskim, stanowi4cy
Zalqcznik nr I do niniejszego Zarz4dzenia,

2) wz6r kalkulacji koszt6w studi6w niestacjonamych pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w jgzyku polskim, stanowiqcy
Zalqcznik nr 2 do niniejszego Zarz4dzenia,

3) wz6r kalkulacji koszt6w zajg6 nieobjgtych planem studi6w, stanowiqcy Zal4cznik nr 3
do niniej szego Zarz4dzenia,

4) wzor kalkulacji koszt6w studi6w stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w jgzyku obcym, stanowi4cy
Zal4cznrk nr 4 do niniejszego Zarz7dzenia,

5) wz6r kalkulacji koszt6w studi6w niestacjonamych pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w jgzyku obcym, stanowiqcy
Zal7cznik nr 5 do niniej szego Zarz4dzenia,

6) wz6r kalkulacji koszt6w stacjonamych studi6w doktoranckich, stanowi4cy Zal4cznik nr
6 do niniejszego Zarz4dzenia,

7) wz6r kalkulacji koszt6w niestacjonarnych studi6w doktoranckich, stanowi4cy
Zal4cznik nr 7 do niniejszego Zarz4dzenia,

8) wz6r kalkulacji koszt6w studi6w podyplomowych, stanowiqcy Zal4cznik nr 8 do
n i n i ej szego Zarzqdzenia.

9) wzor kalkulacj i koszt6w kurs6w doksztalcaj4cych, kurs6w jgzykowych i szkolei,
stanowi4cy Zal4cznrk nr 9 do niniejszego Zarz4dzenia,

l0)wz6r kalkulacji koszt6w przeprowadzenia potwierdzenia efekt6w uczenia sig.

stanowi4cy Zal4cznrk nr 10 do niniejszego Zarz4dzenia.

$2
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



zahcznik nr 1

do Zaftqdzenia nt 42
Rektora Uniwersyietu w Biatmsloku

zdnia 14.11.2017 t.

slawka ZUS' 19 64%
UI{IWERSYTET W BIATYTIISTOKU

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w studi6w stacjonarnych
dla student6w rozpoczynajqcych naukQ od roku akad. .....1....,

Kierunek:
poziom studi6w:

...,,,.,.,., rok studi6w w roku akademickim: "'../.....

Liczba student6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Forma zaiee liczba g.up

liczba godz.
zrjtt

aazem

wyklady 0

cWCzen|a 0

kon\ €Galoria 0

zajQcia lerenowe 0

zajecia labo.atoryjne 0

lektomly 0

semtnafla 0

0rosemrnana 0

og6lom

ny itawka wartoaa

Drofesorowie zwvczaini realizuiacv oodzinv w ramach oensum ri

'rofesorowe zwvczaini - oodzinv gonadwvmiarou€

orofesoro\Me L,wB reahzuiacv oodzinv w ramach oensum "
orofesorowie UwB - oodzinv Donadwvmiarowe

adiunkci realizuracv oodzinv w ramach oensum "
adiunkci - oodzinv oonadwvmiaro\ €
asvstenci realizuiacv oodzinv w ramach Densum "
asvstenci - oodlnv oonadwvmiero\ €

slarsr wkladowcv realizuiacv qodzinv w ramach oensum "
starsi wvkladowcv - oodzrnv oonadvwmiarowe

wvkladowcv realizuiacv oodzinv w ramach oensum "
wkladowcv - oodzinv Donadwvmiarowe

lektorzv realizuiacv oodzinv w ramach Densum "
lekloev - oodzinv oonadwvmiarowe

iezvk obcv w ramach Densum "
iezvk obcv - oodzinv oonadwvmiarowe

WF w ramach oensum "
WF - oodzinv oonadwvmiarou/e

Razem

Narzutv na wvnaorod2enia
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy lundusz plac

dodalko$,e wynagrodzenia roczne (''13')

zUS od wynagrodzei i "13"

ooprs na zrss



wynagrodzenia .oczne ("13")

od wynagrodzei i "13"

akademicklch UwB

Ra26m 036b

Inno koszty bezpoSrednie

zekuo oomocv dvdaklvcznvch. wvnaiem sal

koszv eksDloatacYine

ubezDieczenie studenl6w w czasie otaktvk

inne kosztv bezoosrednie {w tvm kosztv eeczowe lub obiazdv naukowe)

Koszt na atudonta #oztEu0l

VI KOSZTY POSREDNIE

koszly oqolnowydzralowe do 10% #oztEu0t

Koszv oo6lnouczeniane od um6w cvwilnoorawnvch 2V. #oztEu0l

koszv oo6lnouczelniane "' #oztEU0!

na atudenta #DZtEU0!

* 
Slawka ZUS obowiqzujqca na dziei sporzqdzania kalkulacji

** 
Srednie stawkiza godzinQ obowjqzujqce na dzie6 sporzadzania kalkulacii

Narzul koszo/v ogdnouczelnianych obowiqzujqcy w roku akademickim, klorego dolyc2y kalkulacja

(podpis i pieczqtka Dziekana)



nr
do Zarz$zenia N 42

Rektora Uni\Nersytetu w Bialymstoku
z dnia 14.11.2017 (.

UNIWERSYTET W BIAIYIiISTOKU
wYozrAt

Kalkulacja koszt6w studi6w niestacjonarntrch

dla student6w rozpoczynajqcych nauke od roku akad.

Kierunek:
poziom studi6w:

,,,,,,,... rok studi6w w roku akademickim:

sLawka ZUS ' r9 64%

Forma zaled lic.ba g.up

l|czbe godz,
2tlQa taz€m

'vyklady
0

c1/tczenta 0

konwersaloria 0

zajQcia lerenowe 0

zaj€cia laboratoryjne 0

ektoraty 0

semtnafla 0

otosemtnana 0

og610m 0

tl 'odrenla qoozrny slawka wa oa6

profesorowae zwyczajni realizujqcy godziny w ramach pensum "
orofesorowie zwyczalni - godziny ponadwymErowe

profesorovvie [,hrB realizujqcy godziny w ramach pensum "
prolesorowie UwB - godziny ponadwymiarowe

adiunkci realizujqcy godziny w ramach pensum "
adiunkci - godziny ponadwymiarowe

asyslenci realizujqcy godziny w ramach pensum **

asystenci - godany ponedwymiaro\ive

slarsi wykladowcy realizujqcy Oodziny w ramach pensum "
starsi wykladowcy - godzany ponadwymiaror /e

wykladowcy realizujqcy godziny w ramach pensum "'
wykladowcy - godziny ponadwymiarowe

lektorzy realizujqcy godziny w ramach pensum "
leklorzy - godlny ponadwymiarowe

iezyk obcy - godziny w ramach pensum -
iezyk obcy - godziny ponadwymiarowe

WF - godziny w ramach pensum"

WF - godziny ponadwymiaro\€

Raz6m

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Narrutv na wYnaqrodzenla

,rvnaorodzenie 2a urloD wvDoczvnkowv

razem osobowv fundusz Dlac

lodalkorve wvnaorodzenia roczne ('13')

ZUS od wvneorodzei i "13"



od wynagrodzen i "13"

akademlcklch uwB

os6b

Inne wynaorodzenia
qodzlnv stawka warto36

obsluga administracyina

nne

Razem

VI Inns koazty bozpos6dni6
zakup pomocy dydaktycznych, u/ynajem sal

kosay eksploalacyine

ubezoieczenie siudent6w w czasie oraktvk

inne kosztv bezoo6rednie ( w tvm kosztv Eeczowe, obiazdv naukowe)

vtl KOSZTY POSREDNIE
koszty ogolnowydzialowe 10%

koszv oo6lnouczelniane od um6\u cwilnoDrawnvch 20/.

lv oo6lnolczelniane "'

ne slodenta ,.oztEu0l

liczba student6w
oDlata ze .ok studi6w

' Stawka ZUS obowiqzujqca na dziei sporzadzania kalkulacji
** Srednie stawki za godzinQ obowiazujqc€ na dziei sporzAdzania kalkulacji

Narzut koszto/v ogdnouczelnianych obowiqzujecy w roku akademickim, ktorego dotyczy

(piecz4ka i podpis Dziekana)



Zalacznik na 3

do Za.z4€nia ff 42
Rektora Uniwersyt€tu w Biatmstoku

z dnia 14.11.2017 t.

stawka ZUS' r9.64%UNIWERSYTET W BIATYITISTOKU

WYDZIAI

Kalkulacja koszt6w zajee nieobjetych planem studi6w

dla os6b rozpoczynajqcych zajecia od roku akad.

data rozpoczQcia zajQC:

data zakoiczenia zajeC:

uczestnik6w

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Forma zalec
llczba
9rup

liczDa 9od2,
zalat

2 planu fazem

i/yklady 0

or,|czenta 0

kon\ re6atoria 0

og6lem

qodziny stawka wartde
profesorowie zwyczajni realizujqcy godziny w ramach pensum -
profesorowie zwyczajni - godziny ponadwymiarowe

prolesorowie LJWB realizujacy godziny w ramach pensum "
profesorowie UwB - godziny ponadwymiaro\ /e

adrunko realpujqcy godzrny w ramach pensum "
adiunkci - god2iny ponadwymiarowe

asystenci realizujAcy godziny w ramach pensum "
asvstenci - oodzinv oonadwvmiarou€

slarsiwykladowcy realizujqcy godziny w ramach pensum'"

starsi wykladowcy - godziny ponadwymiarowe

wykladowcy reahzulqcy godziny w ramach pensum "
wykladowc-y - godziny ponadwymiaro\Ne

lektozy realizujqcy godziny w ramach pensum "
lektotzy - godziny ponadwymiarovue

praklyki

Razem

Narzuly na wynagaodzonia

,vynagrodzenie za urlop wypoczynkouay

|azem osobowy fundusz plac

lodatkovr€ wynagrodzenia roczne ("13-)

zus od wynagrodzei i "13"

Razem koszty wynagrodzo

akademlcklch UwB



SDeciali6cl sDoza Uczelni . umowv cvwilnop.awne b6z ZUS godzlny stawka warto6e

soecialSci sDoza Uczelni

specialisci spoza Uczelni

specialisci spoza Uczelni

sDocialiScl 3ooza Uczglni - umowv cvwilnoDrawne 2 ZUS godziny stawka wa.to66

specialiSci spoza Uczelni

sDecialisci sooza Uczelni

specialisci spoza Uczelni

razem umowy cywlinoprewno podlegajqco zus

ZUS od wynagrodze

Razem

Inne wvnaqrodzenia
ito6c

mlo!i9cy stawka aazem

dodatek funkcyiny

rbsluoa administracvina - dodatek

Razem

Razem os6b

Narzuty na wynagrodzenia

?zem osobowy fundusz plac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("'l 3")

ZUS od wynagrodzeri i "'13"

Razem koszty innych wynagrodzed

Inne koazty bezpo6rednlo

zakup pomocy dydaktycznych

inne koszly bezposrednie ( w lym koszly rzeczowe)

vl KOSZTY POSREONIE

koszlY oqolnowYdzialowe

koszy og6lnouczelniane od um6w c\4tilnoprawnych 20/a

koszy og6lnouczelniane "'

Stawka ZUS obowiazujaca na dziei spoeqdzania kalkulacji

Srednie slawkiza godzinQ obowiazujqce na dziei spoeqdzania kalkulacji

ObowiqzujEcy narzut koszto\rv ogolnouczelnianych

(pi€c2qlka ipodpE
d2 ekana/kierownika Jednoslki)(podp s p eczqrha osoby spozqdzalq@j)



ZalEcznik n( 4

do ZarzAdzenia nr 42
Rektora lJ niwersytetu w Eialymsloku

zdnia 14.11-2017 t.

slawka ZUS'

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAT

Kalkulacja koszt6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jezyku obcym
dla student6w rozpoczynajqcych naukq od roku akad. ..... /.....

Kierunek:
poziom studi6w:

........ rok studi6w w roku akademickim:

student6w studia na

z tvtulu studi6w Drowadzonvch w

Forma zajec
liczba
grup

liczba
godz.
zatQe

z Dtanu

fazem

wyklady 0

Cwiczenia 0

konwersatoria 0

zalgcra terenowe 0

zajQcia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semrnana 0

prosemrnana 0

ogolem 0

KOSZW BEZPOSREDNIE

tl Wynaqrodzenia qodziny stawl€ wartoS6

Drofesorowle zwvczaini realizuiacv qodziny w ramach pensum *t

)rofesorowie zwvczaini - qodzinv Donadwvmaarowe

Drofesorowie UwB realizuiacv oodzinv w ramach Densum *
orofesorowie UwB - qodzinv oonadwymiarowe

adiunkci realizuiacv oodzinv w ramach pensum t*

adiunkci - oodzinv oonadwvmiarowe

asystenq realizutacv qodzrnv w ramach pensum -
asvstenci - qodzinv ponadwymiarowe

starsi wvkladowcv realizuiacy qodzinv w ramach pensum -
starsi wykladowcv - qodziny ponadwymiarowe

wvkladowcv realizuiacv qodzinv w ramach pensum *'

wvkladowcv - qodzinv Donadwvmiarowe

lektorzv realizuiacv qodzinv w ramach pensum *
lektozv - oodzinv Donadwvmiarowe

iezyk obcy w ramach pensum "
iezvk obcv - qodziny ponadwymaarowe

WF-wramachoensum

WF - qodzinv oonadwvmiarowe
Razem



akademickich uwB

tv Inne wynagrodzenia
miesiace stawka wartosc

tnne czvnnosq zwiazane z Dzvoolowaniem zaie6
inne czvnnosci zwiazane z Dzvoolowaniem zaieC
inne czvnnosci zwiazane z pzvqotowaniem zaiec
obsluqa administracvina
Inne

Razem

os6b

Inne koszty bezpoSrednie
iup pomocy dydaktycznych

koszly eksploatacyine
wynaFm sal
Inne l(osztv bezoosrednre {w wm kosztv zeczowe)

Vlll lXoszt calkowitv Drzvpadaiacy na studenta #oztEu0l

za rok studi6w w

* 
Stawka ZUS obowiazujqca na dziei spozqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzjng obowiezujqce na dziefi spozqdzania kalkulacji
t** 

Narzut kosztdw 096lnouczelnianych obowiqzujEcy w roku akademickim, kt6rego dotyczy kalkulacja

(Precz-qtka I Podpb Dzb



UNIWERSYTET W BIAIYMSTOKU
WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w studi6w niestacjonarnych prowadzonych w jezyku obcym

dla student6w rozpoczynajqcych naukQ od roku akad.

nr
do Zatzqdzenia ff 42

Reklora Uniwersyletu w Bialymsloku
z dnia 14.11.2017 r.

Kierunek:
poziom sludi6w:

rok studi6w w roku akademickim:

Fo.ma zajQd
liczba
grup

liczba oodr.
z,jet

z planu studi6w
ra2em

wyklady 0

a.yviczenia 0

kon! €rsatoria 0

zajecia lerenowe 0

zajecia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semtnana 0

Drosemtnafla 0

og6lom

KOSZTY BEZPOSREDNIE

l Wynagrodzenia godziny stawka wartos6

profesorowie zwyczajni realizujqcy godziny w ramach pensum "
profesorowie a/vyczajni - godziny ponadwymiarowe

prolesorowie UwB realizujqcy godziny w ramach pensuh "
prolesorowie UwB - godziny ponadwymiarou€

adunkcr realzujqcy godziny w ramach pensum "
adiunkci - godzny ponadwymiarowe

asystenci realizujqcy godziny w ramach pensum '*

asyslenci - godziny ponadwymiarou/e

starsi wykladowcy realizujqcy godziny w ramach pensum "
starsi wykladowcy - godziny ponadwymiarowe

wykladowcy realizuiqcy godziny w ramach pensum "
wykladowcy - godziny ponadwymiarowe

lektoruy realzujqcy godziny w ramach pensum "
lektorzy - godziny ponadwymiarou/e

tQzyk obcy - godziny w ramach pensum "
iezyk obcy - godziny ponadwymiarowe

WF - godziny w nmach pensum *

WF - godziny ponadwymiarowe

Razem



akadomickich UrvB

o36b

VI Inne koszty bozpo5rednio
up pomocy dydaktycznych

inne koszly bezposrednie ( w tym koszty r2eczowe)

vtl KOSZTY POSREDNIE

kosztv oqolnowydzaalowe

koszv oq6lnouczelniane od um6w cvwilnopravmvch 2V.

koszlv oo6lnouczelniane "'

Inne wynagrodzenia
qodzlnv slawka warbse

obsluoa administracvina

Razem

na studenta

Stawka ZLJS obowiazujAca na dzieh sporzqdzania kalkulacji

Srednie slawkiza godzine obowi+ujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

Naftul kosdo / ogdnouczelnianych obowi+ujAcy w roku akademickim, ktorego dotyczy kalkulacia

2a

(podpis i pieczAtka osoby spoeqdzajqcej) (pieczAtka i podpis Dziekana)



do Zatzqdzenia nt 42
Rektora tJniwersytetu w Bialymstoku

stawka ZIJS ^ 19 64%
UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYOZIAL

Kalkulacja koszt6w stacjonarnych studi6w doktoranckich
w zakresie

dla doktorantdw rozpoczynajqcych naukQ od roku akad. ... I ...

rok studi6w w roku akademickim:

Liczba doktorant6w

KOSZTY BEZPOSREONIE

Forma zaieC liczba grup
liczba godz.

zatet
z planu studi6w

Jaaem

wyklady 0

Cwiczenia 0

konwersatoria 0

zajecia terenowe 0

zajecia laboratoryjne 0

lektoraty 0

semrnana 0

og6lem 0

tl Wynagrodzonia qodziny stawka wartosi

orofesorowie zwvczaini realizuiacv oodzinv w ramach oensum '*

orofesoroue zwvczaini - oodzinv ponadwvmiarowe

profesorowie UwB realizujacy godziny w ramach pensum *'

profesorowie UwB - godziny ponadwymiarowe

adaunkci realizuiacv aodzinv w ramach Densum "
adiun[ci . oodzinv oonadwvmiarowe

Razem

Narzutv na wvnaorodz€nia

wynaqrodzenie za urlop wypoczynkowY

razem osobowv fundusz olac

dodatkowe wvnaorodzenia roczne (''13")

ZFSS

ZUS od wnaqrodzeri i"13"

Razem akademickich UwB



tv Inne kosztY bezposrednie
zakup pomocv dydaktycznych
roszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego

inne kosztv bezposrednie (w lym koszty eeczowe)

studi6w

KOSZTY POSREDNIE

koszty og6lnowydzialowe

kosztv 006lnouczelniane od um6w cvwilnoorawnvch 2%

koszty 096lnouczelniane"'

vl Koszty os6lem

na doktoranta #DZtEU0!

" Stawka ZUS obowiqzujqca na dzief sporzqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowiazujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

Nazut koszt6w og6lnouczelnianych obowiqzuiqcy w roku akademickim, kt6rego dotyczy kalkulacja

(pieczqtka i podpis Oziekana)



UNIWERSYTET W BIAIYi,|STOKU

WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w niestacionarnych studi6w doktoranckich
w zakresie

dla doktorant6w rozpoczynajecych nauke od roku akad.

rok studi6w w roku akademickim:

Liczba doKorant6w
I WDlvwv 0

do Zazqdzenaa ff 42
Rektora Uniwersytetu w Bialymsloku

slawka ZUS' 19 64%

.., L,.

tl Fo.ma zajQe liczba grup

xczDa godz.
zajqc tazem

wyklady 0

crwiczenia 0

konwersaloria 0

zajecia lerenowe 0

zaiqda laboraloryjne 0

lektoraty 0

semlnana 0

og6lem

t Wynaqrodzenla qodzlnY slawka wartos6

orofesotowe zlwczaini realizuiacv qodzinv w ramach Densum "
Drofesorowie zwvczaini - oodzrnv oonadwvmErow€

profesorowie UwB realizujEcy godziny w ramach pensum "
profesorowie UwB - godziny ponadwymiarowe

adiunkci realizuiacv oodzinv w ramach oensum "
adiunkci - aodzinv Donadwvmiarowe

Razem

KOSZTY BEZPOSREDNIE

l{anulv na wvnaorodzenia

wvnaorodzenre za udoo vwooczvnkowv

razem osobowv fundusz olac

dodalkowe wvnaorodzenia roczne 1 13")

zus od wvnaorodze6 i"13"

akademlcklch UwB



Inne wynaqrodzenia
qoalzinY stawka wa.to66

dodalek funkcviny kierownika studi6w

obsluga adminislracyjna

tnne
Razem

NarzutY na wynaqrodr6nla
'azem osobowv fundusz olec

dodalkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wnaorodzei i "13"
Rezo.n koszty Innych wynagrodzef

vtl KOSZTY POSREDNIE

kosztv oqolnowydzralowe

koszty oq6lnouczelniane od um6w cylvilnoprawnych 2%

koszlv 006lnouczelniane"

Koszt na

liczba doktorant6w

oolata za .ok sludi6w

Stawka ZUS obowiqzujqca na dziei spoeqdzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowiazujqce na dziei sporzqdzania kalkulacji

Narzut koszto,v ogolnouczelnianych obowiqzujAcy w roku akademickim, ktorego dolyczy kalkulacja

(podpis i pieczqtka osoby sporzqdzajqcei) (pieczqtka i podprs Dziekana)
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wYoztAt

Kalkulacja koszt6w studi6w podnlomowych

dla sluchaczy rozpoczynajqcych nauke od roku akad.

Nazwa studi6w

........ rok studi6w w roku akademickim

stawka zus' l--tr;t

..... | .....

I

I Fo.ma zar?C liczba grup

rrczba godz.
z.jfc

r Flanu
taz€m

wyklady 0

Ciwiczenia 0

komversaloia 0

zajecia lerenowe 0

zajecia laboraloryjne 0

lektoraty 0

semanaraa 0

og610m

KOSZTY BEZPOSREDNIE

Il Wynagrodzenia qod2inv Sltwka walto56

profesorowie zwyczajni realizujqcy godziny w ramach pensum "
orofesorcwie zwvcze ini - oodzinv Donadwvmiarowe

profesorowie UvrB realizujqcy godziny w ramach pensum "
orolesorowie UWB - oodzinv oonadwvmrarowe

adiunkci realizuiacv oodzinv w ramach Densum '"
adrunkci - oodzinv oonadwmiaro$€

asvslenci reahzuiacv qodzinv w tamach pensum "
asvslenci - oodzinv oonadvwmiarowe

Razem

Narzuly na wynaqrodzenla

wnaarodzenie za urloD wvDoczvnkowv

?zem osobowv fundusz Dlac

lodatkolr€ wynagrodzenia roczne ('13")

ZI.JS od wvnaorodzei i "13"

Razom kosztv wvnaqodzoi nauczvcioli akadsmicklch UwB

akademlckich UwB



SDecialisci sDoza Uczelni - umowy cvwllnoDrcwne z ZUS godziny stawka wa.tos6

soecialiSci sDoza Uczelni

specialisci spoza Uczelni

sDecialisci sDoza Uczelni

razem umowv cvwilnoorewns oodlooalaco ZIJS

ZUS od wvnaorodzod

Razem

Inne wynaqrod2enia
llo36

maeaiecy stawka tazem
dodatek funkcvinv kierowlika studi6w

obsluga administracyjna - dodalek

tnne

Razom kosztv innvch wvnaqrodzei

o86b

Narautv na wynaqrodzenia

razem osobowy fundusz plac

dodatko$€ wvnaorodzenia roczne ("13')

ZUS od wvnaorodzeri i "13"

Rezem koszty wynagrcdzeil

Inns koszv bszpoSrednio

zakup pomocy dydaktycznych

nne koszlv bezposrednie ( w lym koszty rzeczowe)

vl KOSZTY POSREDNIE

koszty ooolnowydzialowe

|\osay oq6lnouczelniane od umdw cywilnoprawnych 20/a

kosavoq6lnouczelniane "

v Koszty og6lem

v l Ko3zt orzvoadaiacv na 3luchacza *oztEu0l

liczba sluchaczv

oolala za rok studi6w

Stawka ZUS obowiqzujqca na dzien sporzqdzania kalkulacji

Srednie stawkiza godzine obowiqzujqc€ na dzie6 spoeqdzania kalkulacji

Obowiqzujqcy narzut koszlo^, ogolnouczelnianych

(pieczElka i podpis Dziekana)
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Kalkulacja koszt6w kursu doksztalcajqcego/jgzykowego/szkolenia

Nazwa kursu/azkolenia:

data rozpoczecia:

data zakoiczenia:

Liczba uczestnik6w kursu

stawka 7{JS ' 19 64eo

tl Forma zajec
liczba
grup

liczba godz.
za.iQa

z planu
sludi6w

fazem

wyktady 0

cwrczenra 0

lektoraty 0

og6lem 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

l Wvnaqrodzenia osobowe oodziny stawka warto66
profesorowie zwyczaini -dodatki

orofesorowie UWB - dodatki

adiunkci - dodatki

asvstenci - dodatki

starsi wvkladowcv - dodatki

Wkladowcy - dodatki

lektorzv - dodatki
Razem

Narz utv na wwraqrodzenia
wnaqrodzenie za urlop wvpoczvnkowy
razem osobowv fundusz ptac

dodalkowe wvnaarodzenia roczne ("13")

ZUS od wvnaorodzei i "13"
Razem koszty wynagodzef nauczycieli akademickich UwB

akademickich UwB

Soeciali5ci sDoza uczelni umowv cvwilnoprawne bez zUS godziny stawka warto66
spec aliSci spoza Uczelni
spec aliSci spoza Uczelni
speclalrscr spoza uczernl

speclalrscr spoza uczelnt umowy cywrlnoprawne z zus godziny stavvka wartos6
aliSci spoza Uczelni
aliSci spoza Uczelni
alisci spoza Uczelni

Razem umowy
ZUS od wvnaqrodzei
Razem



os6b

Nazuw na wvnaqrodzenia
razem osobowy fundusz plac
dodatkowe wvnaqrodzenia roczne ("13")

zUS od wnaqrodzei i " 13"

Razem kosztv innvch wynaqrodzef

IV Inne wvnaqrodzenia - platne w tormie dodatk6w
godziny slawka wartoS6

obsluga administracyjna

tnne

Inne
tnne

Razem

Inne koszty bezposrednie
em sal

,up pomocy dydaktycznych
inne kosztv bezpoSrednie ( w tvm kosav rzeczowe)

vl KOSZTY POSREDNIE
koszty oqolnowydzialowe

kosztv oqolnouczelniane od um6w cwvilnoorawnvch 2%

koszty 0g6lnouczelniane -"

vtl Koszty og6lem
Koszt przvpadaiacv na uczestnika kursu #DZtEL/0!

liczba uczestnik6w kursu
oplata za kurs

* Slawka ZUS obowiezujeca na dzien sporzEdzania kalkulacji

ObowiqzujEcy nazut kosztow og6lnouczelnianych

(podpis i pieczqtka osoby sporzqdzajqcej)

(pieczqtka i podpis
Dziekana/Kierownika

Jednostki)
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WYDZIAT

Kalkulacja wysokoSci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia
efekt6w uczenia sie

w roku akademickim ......1.......

Kierunek:
poziom studi6w

profil

# wpisujemy koszt ksztalcenia jednego studenta w danym roku akademickim

.* *iekszenie zsodnie'"" 
lt :i::J":ff?H1:T" 

pozvcii 14 i 15 nie moze

* wpisujemy liczbg godzin zaiqc dla jednego studentia wynikaiqcq z planu studiow

(podpis i pieczqtka osoby
sporzAdzajqcej)

1 Koszt I roku ksztalcenia *l#

2 Koszt ll roku ksztalcenia tH

Koszt lll roku ksztalcenia ##

Koszt lV roku ksztalcenia ##

Koszt V roku ksztalcenia *t#

7 Liczba godzin w I roku ksztalcenia +

I Liczba godzin w ll roku ksztatcenia +

I Liczba qodzin w lll roku ksztalcenia +

10 Liczba godzin w lV roku ksztalcenia +

11 Liczba godzin w V roku ksztalcenia +

13 Koszt bezposredni 1 godziny cyklu ksztalcenia

14 Koszty posrednie wydzialowe"" 1OYo

11 Koszty posrednie og6lnouczelnianet* 'lOTo

(podpis i pieczqtka Dziekana)


