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Zarządzenie Nr 58/21 
 

z dnia 26 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie modelu kalkulacji kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych  
____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 

 
§ 1  

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia są wynikiem prac Komisji ds. opracowania modelu 
kalkulacji kosztów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

2. Model kalkulacji, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia, opiera się na założeniu,  
że przyjęte w nim rozwiązania muszą pozwalać na określenie średnich kosztów kształcenia 
dla pierwszego i drugiego stopnia studiów niestacjonarnych. 

 
§ 2  

1. Dyrektora Biura Strategii i Jakości Kształcenia czynię odpowiedzialnym za prawidłowy 
przebieg procesu określenia kosztów kształcenia i ustalenia wysokości opłat za studia  
w Uniwersytecie. 

2. Ustala się następujący tryb określania kosztów kształcenia: 
1) określenia planowanych kosztów podstawowej działalności dydaktycznej dokonuje Dział 

Analiz; 
2) określenia danych do kluczy podziału w terminie do dnia 20 lutego dokonują: 

a) Biuro Strategii i Jakości Kształcenia – klucz liczby studentów według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest sporządzana kalkulacja; istnieje 
możliwość uzupełnienia o wskaźniki korygujące skuteczność naboru studentów, 
uwzględniające różnice w naborze na studia w stosunku do wielkości zakładanych, 

b) Biuro Zarządzania Dydaktyką – Dział Planowania Dydaktyki – klucz podziału  
z uwagi na realizowaną siatkę godzin według siatki zajęć zrealizowanych  
w poprzednim roku akademickim; 

3) określenia średniego kosztu kształcenia w rozbiciu na poszczególne stopnie kształcenia  
i formy studiów dokonuje Dział Analiz i w terminie do końca lutego przekazuje do Biura 
Strategii i Jakości Kształcenia; 

4) dyrektor Biura Strategii i Jakości Kształcenia przygotowuje propozycję wysokości opłat 
za studia i przedstawia do zatwierdzenia rektorowi.  

3. Wysokość opłat za studia jest określana w drodze zarządzenia nie później niż do dnia  
5 marca roku poprzedzającego rok akademicki, którego opłaty dotyczą. 

 
§ 3  

Traci moc zarządzenie Nr 44/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach w sprawie modelu kalkulacji kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych.   
 

§ 4  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem że terminy określone w § 2 
obowiązują od 2022 roku.  
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


