Uchwala nr 1786
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 30 wrze6nia 2015 r.

unieniajqca Uchwalg nr 1738 Senalu Uniwersytelu w Bialymstoku
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi
edukacyjne oraz trybu i warunkiw zwalniania z tych oplat
Na podstawie art. 99 ust. l-3 i 5, art. 160a, art. 195 ust. l0 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyiszym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z po2n. zm.) uchwala sig, co

nastgpuje:

$I
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1738 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za
iwiadczone uslugi edukacyjne oraz tybu i warunkdw zwalniania z tych oplat:

l)

w g 3 uchyla sig ust. 3,

2)

$4

otrzymuje brzmienie:
,,s 4

warunki odplatnosci za uslugi edukacyjne wymienione w $ 2 oraz wysokos6 tych oplat okresla
umowa./aneks do umowy zawarty w formie pisemnej, odpowiednio migdzy Uczelni4
i studentem lub osob4 przylgtq na studia, Uczelni4 i doktorantem, Uczelni4 i sluchaczem
studi6w podyplomowych, Uczelni4 i uczestnikiem kurs6w doksztalcaj4cych, Uczelni4
i uczestnikiem szkolenia, Uczelni4 i osob4 przystgpuj4c4 do procedury potwierdzania efekt6w
uczenia sig."

3) w$5ust.l

otrzymuje brzmienie:
,,1. WysokoSi oplal za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 1-6, ustala Rektor,
z zachowaniem zasady, 2e oplaty, o kt6rych mowa w $ 2 pkt I i 2, nie mog4 przekraczat.
koszt6w ponoszonych
zakresie niezbgdnym do uruchomienia prowadzenia
Uniwersytecie
Biaiymstoku odpowiednio studi6w wy2szych Iub studi6w
doktoranckich, o kt6rych mowa w $ 2 pkt I oraz zajgt, na studiach wylszych i studiach
doktoranckich, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 2, z uwzglgdnieniem koszt6w przygotowania i
wdraania strategii rozwoju Uczelni, w szczeg6lno6ci rozwoju kadr naukowych i rozwoju
infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remont6w.',

w

w

a) w$

w

5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Wzory kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych, o kt6rych mowa
Zalqczntki nr 1-11 do niniejszej Uchwaly."

5)

l.

i

w

S

2

pkt

1,

3-7 stanowr4

dodaie sig g 5a w brzmieniu:

,,9 )a
Oplata za uslugg edukacyjn4, o kt6rej mowa w $ 2 pkt 7 niniejszej Uchwaly, ustalana jest
na podstawie kalkulacji obejmujqcych koszty procedury potwierdzania efekt6w uczema

sig. WysokoSi tej oplaty nie mo2e przekroczy,(, koszt6w w zakresie Swiadczenia tej uslugi
o wigcej niz 20Yo.

2. Oplata za przeprowadzenie przez Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU) procedury
wstgpnej, zwi4zanej z przystqpieniem kandydata do potwierdzania efekt6w uczenia sig,
ustalana jest przez Rektora na podstawie katkulacji koszt6w przedloZonej przez
Pelnomocnika Rektora ds. CEU wraz z odpowiedni4 uchwalq Rady Programowej CEU
w terminie do l5 marca kaZdego roku.
3. Oplata za przeprowadzenie potwierdzenia efekt6w uczenia sig przez Kierunkowe Komisje
Weryfikacyjne okreSlana jest przez Dziekana indywidualnie dla kaZdego wnioskodawcy.
Podstawq okreSlenia tej oplaty jest Srednia stawka godzinowa ustalona przez Rektora dla
poszczeg6lnych kierunk6w, poziom6w i profili ksztalcenia na podstawie kalkulacji
koszt6w przedlo Zonej przez Dziekana wraz z odpowiedni4 uchwal4 rady jednostki. Kwota
odplatno6ci stanowi iloczyn liczby godzin potwierdzanych modul6w
ksztalcenia.lprzedmiot6w i Sredniej stawki godzinowej. Kierownicy jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektow
uczenia sig obowi4zani s4 do przedloZenia Rektorowi kalkulacji koszt6w uslug
edukacyjnych w terminie do l5 marca kaZdego roku.
4. WysokoS6 oplaty, o kt6rej mowa w ust. 2 oraz Sredniq stawkg godzinow4, o kt6rej mowa
w ust. 3 ustala w drodze zarz4dzenia Rektor na kolejny rok akademicki, w terminie do 30
kwietnia.
5. Termin, o kt6rym mowa ust. 2 i 3 w roku akademickim 2015/2016 ustala sig na 30
pa2dziernika. Termin wydania zarz4dzenia, o kt6rym mowa w ust. 4 w roku akademickim
201512016 ustala sig na 15 listopada.
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Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania, z moc4 obowi4zuj4c4 od
2015 r.

I

paZdziemika

2. Zal4cznrk nr I l do Uchwaly nr 1738 Senatu Uniwers).tetu w Bialymstoku z dnia 27 maja
2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu
i v,arunk6w nualniania z tych oplal otrzymuje brzmienie okreSlone w Zalqczniku do
niniejszej Uchwaly.

Zalqcznik do
Uchwaly nr 1786 Senatu UwB
z dnia 30 wlzegnia 2015 I

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL

Kalkulacia wysoko6ci oplaty za przeprowadzenle potwlerdzenia efekt6w
uczenia sie

w

roku akademickim

I
Kierunek:

poziom sludi6w

profil

wpisujemy koszt ksztalcenia jednego studenb w danym roku
akademickim
afliekszenie zgodnie z art 99 ust-s usiawy PSW (suma pozycji 14 | 15 nie
moZe ptzekrcczyC 20o/o poz 13]wpisujemy liczbe godzin zajQ6 dle jednego studenta wynikajqcq z planu
studldw

(podpis i pieczqtka
osoby spozqdzajecei)

(podpis i piecz4tka Dziekana)

