
Uchwala Nr 156 Rady Wydziatu Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 30.03.2017

w sprawie przyjecia kalkulacji kosztow ksztalcenia na Kierunku Informatyka I stopnia

Rada Wydzialu Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Bialymstoku

na podstawie § 3 ust. 4 Uchwaty nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r.

(z pozn. zm.) oraz na podstawie § 5a ust. 1 Uchwaly nr 1786 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z

dnia 30 wrzesnia 2015 r. zatwierdza:

§1

kalkulacje kosztow ksztalcenia na studiach stacjonarnych na Kierunku Informatyka 1

stopnia dla studentow rozpoczynaj^cych nauke od roku akademickiego 2016/2017;

§2

kalkulacje vvysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow uczenia sie na

Kierunku Informatyka 1 stopnia dla studentow rozpoczynajacych nauke od roku akademickiego

2016/2017.

DZIEKAN
j Ekonomczno-lnformatycznegc

dr haV. Mieczystawa Zdanowicz
prof. UwB

Zai 1. Kalkulacja kos:to\v ksztalcenia na Kierunku Informatyka piemszego stopnia.

Zai. 2. Kalkulacje wysokosci oplaty :a pr:epro\\'ad:enie potwierdzenia efektow uczenia sie na Kierunku Informatyka
pienvszego stopnia.



stawka ZUS*
UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja kosztow studiow stacjonarnych
dla studentow rozpoczynajacych nauke od roku akad. 2017 / 2018

Kierunek: Informatvka

poziom studiow: I

1 rok studiow w roku akademickim: 2017/2018

19,64%

Liczba studentow 25

I. Forma zaj?c

wyktady

cwiczenia

konwersatoria

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

1

2

1

liczba godz.
zajijc

z planu
Rturiinw

310

240

120

60

ogotem

razem

310

240

0

0

240

60

0

0

850

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II. Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizuja,cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie zwyczajni -
godziny
ponadwymiarowe
profesorowie UwB
realizuja.cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie UwB -
godziny
ponadwymiarowe
adiunkci realizuja.cy
godziny w ramach
pensum **
adiunkci - godziny
ponadwymiarowe
asystenci realizuja.cy
godziny w ramach
pensum **
asystenci - godziny
ponadwymiarowe
starsi wykladowcy
realizuja,cy godziny w
ramach pensum "
starsi wyktadowcy -
godziny
ponadwymiarowe
wyktadowcy realizuja.cy
godziny w ramach
pensum **
wyktadowcy - godziny
ponadwymiarowe
lektorzy realizuja.cy
godziny w ramach
pensum **
lektorzy - godziny
ponadwymiarowe
Jezyk obey w ramach
pensum **

godziny

155

375

185

60

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

-

-

61 380,00

91 125,00

-

30710,00

-

-

-

-

-

4 140,00

-

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum
**

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki

60 93

Razem

-

5 580,00

-

-

192935.00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzeri i "13"
odpis na ZFSS

-

192935,00

16 399,48

41 113,29
10823,65

Razem koszty wynagrodzeri nauczycieli
akademickich UwB 261 271,42

III.

specialise! spoza Uczelni

specialise! spoza Uczelni

specialise! spoza Uczelni

godziny

15

stawka

33

wartosc

495,00

-

IRazem koszty wynagrodzen osob prowadza,cych
zajecia 261 766,42

IV. Inne koszty bezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

86820,75

1 871,76

9603,24

18970,59

56375,16

v. |koszt bezposredni przypadajqcy na studenta 13943,49

VI. KOSZTY POSREDNIE

koszty ogolnowydziatowe do 10%
Koszty ogolnouczeniane od umow
cywilno-prawnych

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

1 394,35

0,40

6 274,57

VII. koszt catkowity przypadaja.cy na studenta 21 612,80

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieri sporza,dzania kalkulacji

Srednie stawki za godziny obowia.zuja.ee na dzieri sporza.dzania kalkulacji

Narzut kosztow ogolnouczelnianych obowia.zuja.cy w roku akademickim, ktorego
dotyczy kalkultoa

KIEROWNHCEfeffiKANATJ DZIEKAN
Wydzlalu Ekonarniczno-lnformqtycznegc

(pbdpis i pieo6^tka
osoby sporz}dzaja.cej)

Jzlalu Ekorjami

//• ^y
dr hab. Mieczyslawa Zdanowicz

(podpis i pjf^a^adpziekana)



UNIWERSYTET W BIAtYMSTOKU

WYDZIAt EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja kosztow studiow stacjonarnych
dla studentow rozpoczynaja.cych nauk§ od roku akad.

stawka ZUS* 19,64%

2017/2018

Kierunek: Informatvka

poziom studiow: I
2 rok studiow w roku akademickim: 2018/2019

| Liczba studentow _25|

I. Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatona

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

1

2

1

1

liczba godz.
zaj?c

z planu
Rtnriiriw

285

45

285

60

30

ogotem

razem

285

45

0

0

570

60

0

30

990

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II. Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizuja.cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie zwyczajni -
godziny
ponadwymiarowe
profesorowie UwB
realizuj^cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie UwB -
godziny
ponadwymiarowe
adiunkci realizuja.cy
godziny w ramach
pensum "
adiunkci - godziny
ponadwymiarowe
asystenci realizuj^cy
godziny w ramach
pensum **
asystenci - godziny
ponadwymiarowe
starsi wyktadowcy
realizuja.cy godziny w
ramach pensum **
starsi wyktadowcy -
godziny
ponadwymiarowe
wyktadowcy realizuja,cy
godziny w ramach
pensum **
wyktadowcy - godziny
ponadwymiarowe
lektorzy realizuja,cy
godziny w ramach
pensum **
lektorzy - godziny
ponadwymiarowe
Jezyk obey w ramach
pensum **

godziny

225

345

360

60

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

-

-

89 100,00

-

83 835,00

-

59 760,00

-

-

4 140,00

-

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum
M

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki 100

93

10
Razem

-

1 000,00
237 835,00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz plac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "13"
odpis na ZFSS

-

237 835,00

20215.98

50681,21
13342.54

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 322 074,73

III.

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

godziny stawka wartosc

-

IRazem koszty wynagrodzen osob prowadzqcych
zajecia 322 074,73

IV. Inne koszty bezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

86 820.75

1 871,76

9 603.24

18970,59

56375,16

[koszt bezposredni przypadajacy na studenta 16 355,82

VI. KOSZTY POSREDNIE

koszty ogolnowydziatowe do 10%
Koszty ogolnouczeniane od umow
cywilno-prawnych

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

1 635.58

-

7360,12

VII. koszt calkowity przypadajacy na studenta 25 351,52

**

***

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieri sporzadzania kalkulacji

Srednie stawki z»godzin§ obowiazuja.ce na dzieri sporzadzania kalkulacji

Narzut kosztoy/bgolnouczelnianych obowia.zuja.cy yitwkktakademickim. ktorego

Wyd2ia]u I

mgr Franciiei Verkovski
(podpis i piaczajka
osoby sporza.dzaja.cej)

prof. UwB
(podpis i pieczajka Dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja kosztow studiow stacjonarnych
dla studentbw rozpoczynaj^cych nauke od roku akad.

stawka ZUS* 19,64%

2017/2018

Kierunek: Informatvka

poziom studiow: I

3 rok studiow w roku akademickim: 2019/2020

| Liczba studentow _25|

I. Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatoria

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminana

liczba grup

1

1

2

2

liczba godz.
zaj?c

z planu
^tljfiiow

165

45

240

120

ogolem

razem

165

45

0

0

480

0

240

0

930

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II. Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizuja.cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie zwyczajni -
godziny
ponadwymiarowe
profesorowie UwB
realizuja.cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie UwB -
godziny
ponadwymiarowe
adiunkci realizuja,cy
godziny w ramach
pensum **
adiunkci - godziny
ponadwymiarowe
asystenci realizuja.cy
godziny w ramach
pensum **
asystenci - godziny
ponadwymiarowe
starsi wyktadowcy
realizuja.cy godziny w
ramach pensum **
starsi wyktadowcy -
godziny
ponadwymiarowe
wyktadowcy realizuja.cy
godziny w ramach
pensum **
wyktadowcy - godziny
ponadwymiarowe
lektorzy realizuja.cy
godziny w ramach
pensum **
lektorzy - godziny
ponadwymiarowe
Jezyk obey w ramach
pensum **

godziny

210

280

425

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

-

-

83 160,00

-

68 040,00

70 550,00

-

-

-

-

-

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki

93

10
Razem

-

-

-
221 750,00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "131

odpis na ZFSS

-

221 750,00

18848,75

47 253,59
12440.18

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 300292,52

godziny stawka wartosc

speqalisci spoza Uczelni 15

speqalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

600,00

Razem koszty wynagrodzen osob prowadza.cych
zajecia 300 892,52

IV. Inne koszty bezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

86 820,75

1 871.76

9 603,24

18970,59

56375,16

V. koszt bezposredni przypadajacy na studenta 15 508,53

VI. KOSZTY POSREDNIE

koszty ogolnowydziatowe do 10%
Koszty ogolnouczeniane od umow
cywilno-prawnych

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

1 550,85

0,48

6978,84

VII. koszt catkowity przypadaja,cy na studenta 24 038,70

**

***

Stawka ZUS obowia/uja^ca na dzieri sporza.dzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowia.zuja.ee na dzieri sporza.dzania kalkulacji

Narzut kosztpw ogolnouczelnianych obowi$zuja,cy (UZ)ft:3 l̂lNliok'm> ktore9°
Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznegc

Verkovski //dr htb'Ml
(podpis ilpfefczatka
osoby sporidzaja.cej)

'Mieczyslawa Zdanowicz.
proT. uwb

(podpis i piecza.tka Dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAt EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja wysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow
uczenia sie

w roku akademickim 2017/2018

Kierunek: Informatvka

poziom studiow I

profit ogolnoakademicki

Koszt I roku ksztataenia 21 612,80

Koszt II roku ksztatcenia 25351,52

Koszt III roku ksztatcenia -tt 24 038,70

Koszt IV roku ksztatcenia

Koszt V roku ksztatcenia =

liczba godzin w I roku ksztatcenia

71 003,02

730,00

liczba godzin w II roku ksztataenia 705,00

liczba godzin w III roku ksztataenia 570,00

10 liczba godzin w IV roku ksztataenia

liczba godzin w V roku ksztatcenia

liczba godzin w cyklu ksztatcenia

Koszt bezposredni 1 godziny cyklu ksztataenia

koszty posrednie wydziatowe

15 koszty posrednie ogolnouczeln

srednia stawka godzinowa | 42.50

wpisujemy koszt ksztataenia jednego studenta w danym roku
akademickim

zwiekszenie zgodnie z art.99 ust.5 ustawy PSW (suma pozycji 14 i 15 nie
moze przekroczyc 20% poz. 13^

•c dla letim

Verkovsld dr ^ h ^ / ' 7 ^ .tka ftafe. Mieczyslawa Zdanowicz
osoby sporza,dzajacej) (podpis i pieczaltraTCiekana)


