Zarzadzenie Nr 8

Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia

3l lipca 2006 roku

w sprawie ustalenia wysokoici oplat za zajgcia dydaktyczne
prowadT.one w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickim 2006/2007

Na podstawie art. 99 ust 2 Ustawy z dnia 2'7 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwte
wyzszym (Dz. LJ. Nr 164, poz. 1365 z p62n. zm.) oraz w zwiqzku z Uchwal4 Nr 439 Senatu
Llniwersytetu w Bialymstoku w sprawie zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi
edukacyjne oraz trybu i walunk6w zwalniania z tych oplat, ustala sig co nastEpuje:

$l
zajqcia dydaktyczne realizowane w ramach studi6w
nicstacjonarn ych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studi6w
magisterskich, dla poszczeg6lnych kierunk6w i lat ksztalcenia, ustala sig na podstawie
kalkuJacji koszt6w ksztalcenia, sporz4dzonej przez jednostkE organizacyjnzl

l. Wysoko(i oplat z.t

prowadz4c4 ksztalcenie, zatwierdzonej przez RadE Wydzialu
Kwestora.
2.

3,

i

zaopiniowanej przez

WysokoSi oplat za zajEcia dydaktyczne realizowane w ramach niestacjonarnych
studia)w trzeciego stopnia (doktoranckich) ustala siQ na podstawie kalkulacji koszt6w
tych studir'rw. sporz4dzonej przez kierownika studi6w doktoranckich, zaopiniowanej
przcz Rldq Wydzialu i Kwestora.
Wysoko(6 oplat za zajgcia dydaktyczne w ramach przygotowania pedagogicznego
rcalizowanego poza programem studi6w przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN)
ustala srq na podstawie kalkulacji koszt6w ksztalcenia sporz4dzonej przez
Pclnomocnika Rektora ds. CEN, uchwalonel przez Radg Programow4 CEN i
zatrpirr iow irrrcj przez Kwestor;.

Wzrir kalkulacji koszt6w ksztalcenia stanowi Zal4cznik

Nr ldo

niniejszego

Zlttzadz.cnta.

a2
l. Kwoty oclplatno3ci za powtarzanie zajEi dydaktycznych i przedmiot6w realizowanych
twirnsenl ustala siq dla poszczeg6lnych kierunk6w studi6w i stopni ksztalcenia
na podstawie (redniej stawki odplatno6ci za jedn4 godzinE dydaktyczn4, zgodnie
z proceduril okleSlon4 w $ l.
2.

Kwota oilplatnoSci stanowi iloczyn liczby godzin powtarzanych lub realizowanych
awlnserr przcz stawkQ odplatnoSci za jedn4 godzinE dydaktyczn4.

$3
L

Kwoty oclplarnoSci na poszczeg6lnych stopniach ksztalcenia studi6w niestacjonalnych
oraz stawkr odplatnoSci za godzing powtarzanych zalgd dydaktycznych i zajqi
realizou'anych awansem w ramach tych studi6w obowi4zuj4ce w roku akademickim
200612007 okreila Z qcznik Nr 2 do niniejszego Zarz4dzenia.

) Stawki

octplatno(ci za jedn4 godzinQ powtarzanyci zajg( dydaktycznych

lealiz.owanych awansem

na

i

zajE6

poszczeg6lnych stopniach ksztalcenia studi6w

stacjonalnych obowi4zuj4ce w roku akademi ckim 2006/2007 okreSla Zal4cznik nr 3
do nin ie.jszcgo Zrrzqdzema.
3.

Kwory orlplatnoSci za zajgcia dydaktyczne realizowane w ramach niestacjonarn ych

oraz stawki odplatnoSci
za godzing powtarzanych zajqi na tych studiach obowi4zujqce w roku akademickim
200612007 okreSla Zal4cznik Nr 4 do niniejszego Zarz4dzenia.
str-rdi6w trzeciego stopnia (doktoranckich)

4.

Wysokosi odplatnoSci

za

zajEcia dydaktyczne

w

ramach przygotowania

peclagogiczncgo rcalizowanego, poza programem studi6w, przez Centrum Edukacji
Nauczycicfi w loku akademickim 2O0612OO1 stanowi Zalqcznik Nr 5 do niniejszego
Zarz:;1dzctlit

.

$4
L

Studcnci plzyjEci na studia przed dniem wejScia w zycie ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyzszym oraz w roku akademicktm 200512006 wnosz4 oplaty
za zajqcia dydaktyczne na dotychczas obowiqzuj4cych zasadach do kofca okresu
str-rdi6w plzewidzianych w programie studi6w.

2.

Osoby przy;gte na I rok studi6w niestacjonarnych od roku akademickiego 2006/2007
wnoszq oplaty na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem.

Rektor

prof. dr hab. Jerry Nikitorowicz

Llnrwersytet w

B

Zalqczmk nr 1
do Zarzqdzenia Rektora
Uniwersytetu w Bialymstoku
Nr B z dnia 31 lipca 2006 r

ralymskrku

I(alkulac.ia koszt6w
w rokrr akadernickim 2OO....,.1200.........

Ilok stucli6w
l-iczlra stutlent6w

l. Wplywy:
l,iczba gluJr:
scnl naryj nyclt
wykladowych
cwiczenrowycl.r
laLrolatoryjn ych
korr wersatolyj rrych
Liczba godzin:
semr naryj nych
wykladowych
iwiczeniowycl.r

labolatolyjnych

II. Wynagrndzenia:
profesolowic
acliunkci
asystenci
prace dyplomctwe
rece

n 7,.Je

IlC .....................
pr-akryiri
koszty ZUS
Wynagrodzenie ogdem:

......... godz. x .-............. zl =
............ godz. x. ............. zt =
............ godz. x .. ............ zI =
.... ...... godz. x ............... zl =
.. ...... .. goclz. x .....-......... zl =
............ godz. x ............... zl =
. .......... godz. x ............... zl =

III. Inne wynagrodzenia

w tyln, m.in,:
dodatek funkcyjny l(ielownika studi6w (i10S6 miesigcy x l(wota)
obsluga adm in rstr-acy.jna (iloSi miesigcy x kwota)
tnne
koszty ZUS

IV.

Koszty bezpoSnednie, w tyrn, m.in.:

wynajem sal
zakup pot.nocy dydaktycznych
materialy biurowe
koszty o96lnowy clzialowe .....7o
koszty o96lnouc zelniane 35Vo (ocl poz. wplywy I)
koszty og6lnouczelniane ZVo (ocl poz. wynagrodzenia II)
V. Koszty og6lem:
VI. Oplata za rok /semestr/studi6w

Zalqcznik nr 2
do ZarzEdzenia Rektora
Uniwersytetu w Bialynstoku
Nr 8 z dnia 3.1 lipca 2006 r

WYSOKOSC OPI.AT ZA STUDIA NIESTACJONARNE
oBowlAzuJACA W ROKU AKADEMICKTM 200612007
Srednia
stawka

Oplata roczna
(zt)

za 1 godz.
dVdaktyczna
zalec
poWtarzanvch

WYDZIAL I KIERUNEK STUDIOW

lrok

lll rok

V

rol<

1_

tuo

realizowanyclt
awansem
(21)

:no-c hemiczl 1y
ugiego stopnia

4 000

13,00

)nomi(
3 730

3 880

3 790 3 220

3 790

13,00

5 825

Wydzial Fllr )logiczny
rrorogta potska - Jednoltte st. magisterskie
Filologia potska. st drugiego stopnia

3 200

3 20C 3 200

3 200

3 200

3 200 3 200

Filologia

ip. filologia rosyjsl(a - jednotite st magisterskie

ip

4100 4 000 3 500 3 000
4 200 4 200 4 200

fiiologia angielsl(a -

st pierwszego stopnta
ip. filologia angielska - st drugiego sropnra
ntormacja naukowa i brbliot- - st pierwsTego stopnia

4 BO0

lr
I

,rsrurrd - Jcuno re SI. magtsterSkte

lHistoria -

st druqieqo stoDnia

Socjologia - jednolite st. magisterskte
Socjologia - st. drugiego stopnia

12.OO

3 900

3 800

Wydzial Historvcznr

3 000

3 800

S.|cif|l.tdi.'hv
2 800

2 800

2 800

2 800

3 200

3 200

3 200

3 200

2 800

2 800

2 800

3 200

3 200

3 000

10,00

Wydzial Matemal yczno - Fizycz)
Fizyka - st. pierwszego stopnia

Frzyka st. drugiego stopnla
Intormatyka - sl pierwszego stopnta

1

3 200

8,00

lnformatyka - st. drugjego stopnia

Wydzial Pedagog iki i Psy choloc tii

reoagogrKa - Jednolite st. magisterskie
Pedagogika - sl. drugrego slopnia

3 100

3 100 3 100

3 550

3 100

3 100

3 100

4 000

4 00c)

I0,00

Wydziat Prawa

st drugiego stopnia
- st pietwszogo slopnta

AomtntsrracJa -

EuropeislVka

Prawo - jednolite st. magisterskte
Prawo - studia eksternistyczne

4 000 4 000 4 000
4 000
4 000

4 000

4 000

6 000 - oplata za rok studi6w

18,00

Zalqcznik nr 3
do Zarzadzenia Rektora

Uniwersytetu w Bialymstoku
Nr 8 z dnia 3l lipca 2006 f .

WYSOKOSC OPI-AT ZA STUDIA STACJONARNE

oBowlAzuJAcA W ROKU

AKADEMTCKTM 200612007

WYDZIAL I KIERUNEK STUDIOW

rednia stawka
za 1 godz. dydaktyczn4
zajed powtarzanych
lub realizowanvch awansem

Biologiczno - Chemiczn
Biologia
Chemia
Ochrona Srodowiska

Ekonomiczn
Ekonomia
Ma rketinq i zar zadzanie

Wydziat Fi
Filologia polska
Filologia
sp. filologia rosyjska
sp. filologia rosyjska z jgzykiem angielskim
sp. filologia bialoruska
sp, f ilologia angielska
sp. f ilologia francuska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydziat Historyczno -

Fizyka
Matematyka
Informatvka

al Pedaqoqiki i Ps
Pedagogika
Prawo
Administracja
Europeistyka

o9rczn

Zalqcznlk nr 4
do Zarzqdzenia Rektora
Uniwersytetu w Bialymstoku
Nr 8 z dnia 31 lipca 2006 r.

WYSOKOSC OPTAT

ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

oBowfAzuJAcA w RoKU AKADEMTCKTM

Optata roczna

WYDZIAL

(z+\

I roK

ll rok

Il

roK

lV rok

Wydzial Ekonomiczny

B 000

7 000

6 000

5 000

Wydziat Prawa

4 000

200612007

Srednia stawka
za 1 godz. dydaktycznq
zajq6, powlarzanych
lub realizowanych awansem

(\

50,00
61,54

WYSOKOSC OPI.AT

ZA STACJONABNE STUDIA DOKTORANCKIE

oBowfAzuJAcA w ROKU

WYDZIAT-

\N

ydziat Ekonomiczny

Wydziat Prawa

AKADEMTCKTM 200612007

Srednia stawka
za 1 godz. dydaktycznq
zajgi powtarzanych
lub realizowanych awansem
QI\
50,00
61,54

Zalqcznik N 5
do Zarzqdzenia Reklora
Uniwersytetu w Bialymstoku
Nr I z dnia 31 lipca 2006 r.

WYSOKOSC OPI-AT ZA ZAJ\CIADYDAKTYCZNE
PROWADZONE PRZEZ CENTRUM EDUI(ACJI NAUCZYCIELI
W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
REALIZOWANEGO POZA PROGRAMEM STUDIOW
W ROKU AKADEMI C KIl.4 2OO61 2OII7

I rok - 600 zl rocznie
Il rok - 600 zl rocznie

Srednia stawka za

I godzing dydaktycznqzaiQ6

powtar za'ych wynosi r0 zr.

