Uchwala nr 1440
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 18 wrze5nia 2013 r.
w sprawie wysokoici odpisu na koszly ogdlnouczelniane
od prqychodtiw pozabudietowych iednostek,
pochodzqcych z oplat za Swiadczone uslugi edukacyine

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzsztm
(tj. Dz. U. z 2012 t. poz. 572 z p6in. zm.) w zwi4zku z Uchwal4 nr 1227 Senafi UwB z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania oplat zo iwiadczone uslugi edukacyjne oraz
trybu i warunkdw nvalniania z tych oplat Senat Uniwersltetu w Bialymstoku uchwala,
co nastgpuje:

$r
L Przychody pozabud2etowe jednostek pochodz4ce z oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne
zwiqzarre z:

l)

ksztalceniem student6w na niestacjonamych studiach wy2szych,
2) ksztalceniem student6w na stacjonamych studiach wyzszych na zasadach odplatnosci
za drugi i kolejny kierunek studi6w,
3) powtarzaniem zajgl na stacjonamych studiach wyzszych z powodu niezadowalaj4cych
wynik6w w nauce,
otaz
przychody pochodz4ce
oplat za postgpowanie zv,rt4zane przyjEciem na studia pomniejszane s4 o odpis na koszty og6lnouczelniane, w wysoko6ci 50%.
2. Przychody pozabudzetowe jednostek pochodz4ce z oplat zz Swiadczone uslugi edukacyjne
zwi4zane z:
prowadzeniem studi6w podyplomowych i kurs6w doksztalcajqcych,
2) prowadzeniem studi6w w jgzyku obcym,
3) prowadzeniem zajgi nieobjgtych planem studi6w,
pomniejszane s4 o odpis na koszty og6lnouczelniane, w wysokoSci 35%.
3. Przychody pozabud2etowe jednostek pochodz4ce z oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne
zwi4zane z:
I
ksztalceniem na niestacjonamych studiach doktoranckich,
powodu
stacjonamych studiach doktoranckich
2) powtarzaniem zajg(
niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,
pomniejszane s4 o odpis na koszty og6lnouczelniane, w wysoko6ci l0 %.
4. W uzasadnionych przypadkach rektor moZe obni2yd wysoko$6 odpisu.
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Traci moc Uchwala nr 1371 Senatu Uniwersletu w Biatymstoku z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wysokoici odpisu na koszty og6lnouczelniane od przychod6w pozabudzetowych
jednostelg pochodzqcych z oplal za iwiadczone uslugi edukacyine.

2.

Zal1czniki nr 1 i 3 do Uchwaly nr 1227 Senatu Uniwersl'tetu w Bialymstoku z dr.ia 25
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