
Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 150/21                        

Kalkulacja studiów podyplomowych
Nazwa kierunku wpisać

Liczba słuchaczy wpisać

1 WYNAGRODZENIA, w tym: 0,00

1.1
Wykładowcy - pracownicy Uniwersytetu (zgodnie z zarządzeniem w sprawie stawek wynagradzania na 

studiach podyplomowych...), w tym: 0,00
1.1.1 prof. 0,00 wpisać

1.1.2 dr hab. 0,00 wpisać

1.1.3 dr 0,00 wpisać

1.1.4 mgr 0,00 wpisać

1.2
Kierownik studiów podyplomowych  (zgodnie z zarządzeniem w sprawie stawek wynagradzania 

na studiach podyplomowych...) 0,00 wpisać

1.3
Egzaminy końcowe studiów (zgodnie z zarządzeniem w sprawie stawek wynagradzania 

na studiach podyplomowych...) 0,00 wpisać

1.4 ZUS od wynagrodzeń (pracownicy Uniwersytetu) (19,64%) 0,00

1.5

Wykładowcy - osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu (zgodnie z zarządzeniem w sprawie 

stawek wynagradzania na studiach podyplomowych...) , zawierające wszystkie składki wypłacane przez 

Uniwersytet, w tym : 0,00
1.5.1 prof. 0,00 wpisać

1.5.2 dr hab. 0,00 wpisać

1.5.3 dr 0,00 wpisać

1.5.4 mgr 0,00 wpisać

1.5.5 praktyk 0,00 wpisać

2 INNE KOSZTY, w tym: 0,00

2.1 Umowy z partnerem zewnętrznym, w tym: 0,00
2.1.1 certyfikaty, licencje, oprogramowanie, tłumaczenia 0,00 wpisać

2.1.2 zakup specjalistycznego sprzętu 0,00 wpisać

2.2 Noclegi (pracowników spoza Uniwersytetu) 0,00 wpisać

2.3 Materiały dydaktyczne, w tym: 0,00
2.3.1 książki 0,00 wpisać

2.3.2 inne materiały* 0,00 wpisać

2.4 Usługi dydaktyczne (faktury za przeprowadzone zajęcia) 0,00 wpisać

2.5 Elektroniczna karta uczestnika  studiów podyplomowych (28 zł x liczba słuchaczy) 0,00

2.6 Opłata za wydanie świadectwa (30 zł x liczba słuchaczy) 0,00

2.7 Inne koszty (podać jakie) 0,00 wpisać

3 KOSZTY RAZEM (1+2) 0,00

4 NARZUT KOSZTÓW (zgodnie z zarządzeniem w sprawie sposobu i zasad rozliczania kosztów pośrednich) 0,00

5 ZYSK, w tym (10% całości): 0,00
5.1 dla Uniwersytetu (5%) 0,00

5.2 dla Centrum Badań i Rozwoju lub Filii w Rybniku  (5%) 0,00

6 Podstawowa promocja studiów podyplomowych (1000 zł) 0,00 wpisać

7 Inne koszty (umowy z partnerem zewnętrznym) 0,00 wpisać

8 REZERWA NA DODATKOWE KOSZTY (w tym zniżka w czesnym (poz. 3+4+5) x od 10% do 20%) 0,00 wpisać

9 SUMA  (3+4+5+6+7+8) 0,00

10 KOSZTY NA OSOBĘ  (koszty razem : liczba słuchaczy) #DZIEL/0!

11 CENA STUDIÓW 0,00 wpisać

* zalecaną formą udostepniania materiałów dydaktycznych jest wersja elektroniczna


