
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 z oplat za postgpowanie zv,rt4zane z 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:
l) 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,
2) powtarzaniem zajg( na stacjonamych studiach doktoranckich z powodu

niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,
pomniejszane s4 o odpis na koszty og6lnouczelniane, w wysoko6ci l0 %.
4. W uzasadnionych przypadkach rektor moZe obni2yd wysoko$6 odpisu.

$2

1. 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

kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz

trybu i warunkbw zwalniania z tych oplat zmienionej Uchwal4 nr 1372 Senatu



a 2013 r. otrzymuj4 brzmienie okeslone w

podpisania, z moc4 obowiqzuj4c4 od



ZalAcznik 1do Uchwaty nr 1440 Senatu
UwB zdnia 16 wrzesnia 2013 r

zmieniajqcej zalqcznit nr 1 do Uchwalv nr
1227 Senatu UwB z dnia 25 kwietnia io12
r. ze zmranami wprowadzonymi uchwala nr
1327 Senatu LtwB z dnia 6 marca 2013 r

UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

t rYDztAt

stawka ZUS' 19,64%

Kalkulacja koszt6w studi6w stacjonarnych
ola student6w rozpoczynajqcych naukq od roku akad ..... t ,,,..

Kie.unek:
poziom studi6w:

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

lwvnasroE;'ii;G atawke
proresorowE zwyczajni
realizujacy godziny w
ramacn pensum "
proresorowie zwyczajni _

goozrny
ponadwymiaro!rc

realizujqcy godziny w
ramach pensum ..
Proresorowe uwts _

goozrny
pqnadwymia rowe
du,ur^u reat|zujalcy
goozrny w ramach
gglqrm't
dorun(ct - goozny
Lonadwymia rowe
dsr5re.rcl reat|zuJalcry
godziny w ramach

Pg$clr -
asyslenci - godziny
Lonadwymiarowe

realizujqcy godziny w
ramach pensum -'

goozny
pgqadwym iarowe
wy|(|aoowcy reatrzujacy
gooany w ramach
pqrsum "
wyruadowcy - godziny
ponadwymiarowe
rE^rorzy rearzujqcy
godziny w ramach
pgnsum 'l
lektorzy - godziny
pqnadwyrn iarowe
JQzyK obcy w ramach
Pg!!!m -



kalkulacji

spoEqdzania katkulacji

eslona w obwiqzujecej uchwale



Senatu UwB z dnia 18 wzeinia 2Oi3 r
zmieniajqcej zalqcznik nr 3 do Uchwatv
nr '1227 Senatu UwB z dnia 25 kwietni;
2012 .. ze zmianami Wrowadzonvmi

Uchwalq nr 1327 Senatu UwB z d;ia 6

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL

Kalkulacja koszt6w studi6w niestacjonarnych

dla studentow rozpoczynajecych nauk? od roku akad.

stawka ZUS * 19,64%

I

Kierunek:
poziom studi6w:

rok studl6w w roku akademickim: .....1 .....

ta. Foma zai?C liczba
grup

liczba
9Odz.
zerqc

z planu
3tudl6w

razem

wyklady
0

Cwiczenia
0

Konwersatoria
0

zajQcia terenowe
0

zajgcia laboratoryjne
0

lekloraty
0

seminaria
0

prosem|naria
0

og6lem 0

KOSZTY BEZPOSREDNIE

nagaodzenla godziny I stawka warto66
Pro'csorowte zwyczaJnl
realizujecy godziny w ramach
pensum "
profesorowie zwyczajni -
goozny ponadwymiarowe
proresorowie uwB realizujqcy
gooztnv w ramach pensum *.
profesorowie UwB - godzirry
ponadwymiarowe
adiunkci realizulqry godziif[
!e439!-pq!9u m *
adiunkci- godziny
ponadwymiarowe
asystenci reatizulqcy godTfr
qv ramach pensum r.
asystenci - godziny
ponadwymiarowe

starsi wykladowcy realizujqcy
godziny w ramach pensum *"

starsi wykladowcy - go-tny-
ponadwymiarowe
wykladowcy reatizujAcy
godztnv w ramach Densum ft
wykladowcy - godziny
ponadwymiarowe
let<torzy realizulqcy go?-ny w-
ramacn pensum '.
lektorzy - godziny
ponadwymiarowe



zqdzania katkulacji

na dziei sporzqdzanla kalkulacji

riane okreslona w obwiazujec€j uchwale


