Uchwala nr 2036
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

zdnia2g marca2}ll r.
zmieniajqca Zalqczniki nr 3, 8 i 9 do Uchwaty nr 1738 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 27 maja 201 5 r. w sprawie zasad pobierania oplat
za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz lrybu i warunkdw zwalniania z tych
oplat

Na podstawie art.99 ust. 1-3, art. 160a, art. 195 ust. 10 ustavry zdnia2T
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842
z po2n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l

Zal4czniki nr 3, 8 i 9 do Uchwaly nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania optat za iwiadczone uslugi
edukacyjne oraz trybu i warunkbw zwalniania z tych oplat otrzymujq brzmienie
okre6lone w Zal4cznikach nr l, 2, 3 do niniejszej Uchwaty.

$2

l. Wprowadza

sig wzory kalkulacji koszt6w zajE6 nieobjgtych planem studi6w,
studi6w podyplomowych i kurs6w doksztalcaj4cych stanowi4ce Zalqczniki nr
4, 5 i 6 do niniejszej Uchwaly.
2. Zalqczniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej Uchwaly obowi4zujq w roku akademickim
201612017 i maj4 zastosowanie w przypadku, gdy wynagrodzenie zazajgcia,
o kt6rych mowa w ust. 1, wyplacane bgdzie w formie dodatku.

83
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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