
Uchwala Nr 155 Rady Wydzialu Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 30.03.2017

w sprawie przyjqciu kalkulacji kosztow ksztalcenia na Kierunku Ekonomia I i II stopnia

Rada Wydzialu Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Bialymstoku

na podstawie § 3 ust. 4 Uchwaly 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 Ekonomia I i II

stopnia dla studentow rozpoczynajacych nauke od roku akademickiego 2016/2017;

§ 2

kalkulacje wysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow uczenia sie na

Kierunku Ekonomia I i II stopnia dla studentow rozpoczynajacych nauke od roku akademickiego

2016/2017.

DZIEKAN
Wydzialu Eko^omiczno-lnformatycznegc

dr hab, Mieczystawa Zdanowicz
prof. UwB

Za/. /. Kalkulacja kosztow ksztalcenia na kierunku Ekonomia pienvszego stopnia.

ZaI. 2. Kalkulacja kosztow ksztalcenia na kierunku Ekonomia dnigiego stopnia, specjalnosc Funkcjonowanie i roz\voj
gospodarki wspalczesnej.

ZaI. 3. Kalkulacja kosztow ksztalcenia na kierunku Ekonomia dnigiego stopnia, specjalnosc Przedsiebiorstwo na rynkti.

Zai. 4. Kalkulacje wysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow uczenia sie na kierunku Ekonomia
pienvszego stopnia.

Zai. 5. Kalkulacje wysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow uczenia sie na kierunku Ekonomia
dnigiego stopnia. specjalnosc Eunkcjonowanie i rozw'oj gospodarki wspolczesnej.

ZaI. 6. Kalkulacje wysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow uczenia sie na kierunku Ekonomia
dnigiego stopnia, specjalnosc Przedsiebiorstwo na rynku.



UNIWERSYTET W BIAi-YMSTOKU

WYDZIAt. EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

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

stawka ZUS*

2017/2018

19,64%

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow: I

1 rok studiow w roku akademickim: 2017/2018

[Liczba studentow 60|

I. Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatoria

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

2

2

liczba godz.
zajfc

z planu
Qturiinw

240

300

60

ogotem

razem

240

600

0

0

0

120

0

0

960

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 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 **
Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki

godziny

60

505

155

120

120

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

93

wartosc

23 760,00

-

122715,00

-

25 730,00

-

-

-

8 280.00

-

-

11 160,00

-

-



Razem 191 645,00 |

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "13"
odpis na ZFSS

191 645,00

16289,83

40 838,40
10751,28

IRazem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 259 524,51

III.
specjalisci spoza
Uczelni
specjalisci spoza
Uczelni
specjalisci spoza
Uczelni

godziny stawka

Razem koszty wynagrodzen osob prowadzacych
zajecia

wartosc

-

-

259524,51

IV. Inne koszty taezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

208 369,80

4 492,24

23 047,77

45 529,41

135300,38

V. koszt bezposredni przypadajacy na studenta 7 798.24

VI. KOSZTY POSREDNIE

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

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

779,82

-

3509,21

VII. koszt calkowity przypadajacy na studenta 12087,27

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieri sporzadzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowia.zuja.ce na dzieii sporzadzania kalkulacji

Narzut kos^tow ogolnouczelnianych obouaaz|jiacy,w roku akademickim, ktorego
^^.JZi-ta^vT^TTT wEkonfifniczno-lnformatycznegc

dr nab. Mieczyslawa Zdanowicz

(podpis i piecza.tka Dziekana)

•kek Verkovski
(podpis i ciecz^tka
osoby spprza.dzaja.cej)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

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

stawka ZUS* 19.64%

2017/2018

Kierunek: Ekonomia
poziom studiow: I

2 rok studiow w roku akademickim: 2018/2019

| Liczba studentow 60|

I. Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatona

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

2

2

2

2

liczba godz.
zaj?c

z planu
studinw

240

255

60

30

30

ogotem

razem

240

510

0

0

0

120

60

60

990

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
wykladowcy realizuja,cy
godziny w ramach
pensum **
wyktadowcy - godziny
ponadwymiarowe
lektorzy realizujacy
godziny w ramach
pensum **
lektorzy - godziny
ponadwymiarowe
Jezyk obey w ramach
pensum **

godziny

150

405

315

120

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

59 400,00

98415,00

-

52 290,00

-

-

-

-

-

8 280,00

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki 240

93

10
Razem

-

2400,00
220 785.00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "13"

odpis na ZFSS

-

220 785,00

18766,73

47 047,96
12386,04

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 298 985,72

III.

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

godziny stawka wartosc

IRazem koszty wynagrodzen osob prowadza,cych
zajecia 298 985,72

IV. Inne koszty bezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

208 369,80

4492,24

23 047,77

45 529,41

135 300,38

V. koszt bezposredni przypadajacy na studenta 8455,93

VI. KOSZTY POSREDNIE

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

koszty ogolnouczelniane "*

10%

2%

45%

845,59

3805,17

|vn. koszt calkowity przypadajacy na studenta 13 106,68

**

***

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieh sporza.dzama kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowia.zuja.ee na dzieh sporzadzania kalkulacji

Narzut kosztziw ogolnouczelnianych obowi^zuja.cy \Yja(«^ (̂̂ iJiickim, ktorego
Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego

(podpis i pitcza.tka
osoby spoca.dzaja.cej)

drha
/

bfMiecz .ffiavvfl Zdanowicz
prof. UWM

(podpis i pieczajka Dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

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

stawka ZUS*

2017/2018

19.64%

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow: I

3 rok studiow w roku akademickim: 2019/2020

I Liczba studentow 60|

I. Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatoria

zaj^cia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

2

5

liczba godz.
zaj?c

z planu
<stiiriirSw

255

270

60

ogotem

razem

255

540

0

0

0

0

300

0

1095

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II. Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizujg_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

30

165

280

530

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

17670,00

-

65 340.00

-

68 040,00

-

87 980,00

-

-

-

-

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki

93

Razem

-

-

239 030,00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "13"
odpis na ZFSS

239 030,00

20317.55

50 935,86
13409,58

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 323 692,99

III.

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

godziny

30

30

30

stawka

33

40

50

wartosc

990,00

1 200,00

1 500,00

Razem koszty wynagrodzen osob prowadza.cych
zajecia 327 382,99

IV. Inne koszty bezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

208 369,80

4 492,24

23047,77

45 529,41

135 300,38

v koszt bezposredni przypadaja,cy na studenta 8 929,21

VI. KOSZTY POSREDNIE

koszty ogolnowydziatowe do 1 0%
Koszty ogolnouczeniane od umow
cywilno-prawnych

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

892.92

1,23

4 018.15

VII. koszt calkowity przypadajacy na studenta 13 841,51

**

***

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

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

Narzut kosztow ogolnouczelnianych obowia.zuja.cy vwaKHSkadejrnickim, ktorego

Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznegc

dr fab. Miecwsh
eczatka

osoby sporza.dzaja.cej)
prof. UwB

(podpis i piecza.tka Dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja kosztow studiow stacjonarnych

dla studentow rozpoczynaja.cych nauke od roku akad.

stawka ZUS*

2017/2018

19,64%

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow: II

1 rok studiow w roku akademickim: 2017/2018

sp( rfanie i rozwoj gospodarki wspotczesnej

| Liczba s t u d e n t o w 2 5 |

Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatoria

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

1

2

liczba godz.
zaj?c

z planu
stiiriinw

170

240

30

ogotem

razem

170

240

0

0

0

0

60

0

470

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II. Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizuj^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 wykladowcy -
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

30

145

205

60

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

17670,00

-

57 420,00

-

49815,00

9 960.00

-

-

-

-

-

-

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki

30 93

Razem

2 790.00

-

-

137655,00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "13"

odpis na ZFSS

137655,00

11 700.68

29 333.45
7 722.45

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 186411.58

III.

specialise: spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

godziny stawka wartosc

-

-

-

Razem koszty wynagrodzen osob prowadza.cych
zajecia 186411,58

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

18 970,59

56 375.16

koszt bezposredni przypadaja,cy na studenta 10929,29

VI. KOSZTY POSREDNIE

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

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

1 092.93

-

4918,18

VII. koszt catkowity przypadaj^cy na studenta 16 940.40

**

***

Stawka ZUS obowi^zuja.ca na dzieri sporza.dzania kalkulacji

Srednie stawki za godzine obowi3zuja.ce na dzieri sporza.dzania kalkulacji

Narzut kosz(<jiv ogolnouczelnianych obowia.zuja.cy w roku akademickim, ktorego
DZIEKAN

Wydzialu Ekjnormczno-lnformatycznegc

mgr Fraifaftfek Verkovski S f ' (6l&0?& t<?'C
-•; "'^-'•"'. "'•'ii-:ic'!vslm>a Zdanowicz(podpis i piefcza.tka

osoby spor^dzaja.cej) (podpis i pieczajkalbziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja kosztow studiow stacjonarnych

dla studentbw rozpoczynaja^cych nauk§ od roku akad.

stawka ZUS*

2017/2018

19,64%

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow: II

2 rok studiow w roku akademickim: 2018 / 2019

spj i/anie i rozwoj gospodarki wspotczesnej

| Liczba studentow | 25|

I. Forma zajec

wyklady

cwiczenia

konwersatoria

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

1

2

liczba godz.
zaj?c

z planu
studinw

165

180

60

ogolem

razem

165

180

0

0

0

0

120

0

465

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II. Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizujacy 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
realizujacy 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

135

270

30

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

-

-

53 460,00

-

65610,00

4 980.00

-

-

-

-

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki

93

Razem

-

-
124050.00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "13"
odpis na ZFSS

124050.00

10 544.25

26434.31
6 959.21

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 167 987.77

III.

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

godziny

30

stawka

50

wartosc

1 500.00

-

-

Razem koszty wynagrodzen osota prowadzacych
zajecia 169487,77

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

VI. KOSZTY POSREDNIE

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

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

1 025.23

1.20

4613,55

VII . koszt calkowity przypadajacy na studenta 15892,33

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

Srednie stawki za godzin? obowia.zuja.ce na dzieri sporza.dzania kalkulacji

Narzut kosztqyv ogolnouczelnianych obowigzuja.cy:tfidaj akademickim, ktorego

Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego

'-. £?/(?
Zdanewiczmgr Fra Verkovski

(podpis i piecza.tka
osoby spoiza.dzaja.cej)

prof. UwB
(podpis i pieczajka Dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

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

stawka ZUS*

2017/2018

19,64%

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow: II
1 rok studiow w roku akademickim: 2017/2018

specjlanosc: Przedsiebiorstwo na rynku

|liczba studentow

I. Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatoria

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

semmana

proseminaria

liczba grup

1

1

2

liczba godz.
zaj<?c

z planu
studiow

170

240

30

ogotem

razem

170

240

0

0

0

0

60

0

470

KOSZTY BEZPOSREDNIE

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

godziny

30

145

205

60

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

17670.00

-

57 420,00

-

49815,00

-

9960,00

-

-

-

-

-



Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praklyki

30 93

Razem

-

2 790.00

-

137655.00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzeri i "13"

odpis naZFSS

-

137655,00

1 1 700,68

29 333,45

7 722,45

III.

Razem koszty wynagrodzeri nauczycieli
akademickich UwB 186411.58

specjalisci spoza Uczelni

specialise! spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

godziny stawka wartosc

-

-

Razem koszty wynagrodzeri osob prowadza,cych
zajecia 186411,58

IV. Inne koszty bezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

86 820.75

1 871,76

9603,24

18970,59

56375,16

v. koszt bezposredni przypadajacy na studenta 10929.29

VI. KOSZTY POSREDNIE

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

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

1 092,93

-

4 918,18

VII. koszt catkowity przypadajqcy na studenta 16 940,40 J
**

***

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

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

Narzut koszfaw ogolnouczelnianych obowia.zuja»y roku^akadernickim, ktorego

:iMH»to4L»i»....-y Wydzja,u Ekonor^iczno-lnformalycznegc

mgrFranMk Verkovski drhai.
(podpis i piecza.tka
osoby sporza.dzaja.cej) (podpis i piecza,tka Dziekana)



UNIWERSYTET W BIAt-YMSTOKU

WYDZIAt EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja kosztow studiow stacjonarnych

dla studentow rozpoczynaja,cych nauke od roku akad.

stawka ZUS* 19.64%

2017/2018

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow: II

2 rok studiow w roku akademickim: 2018/2019

specjlanosc: Przedsiebiorstwo na rynku

| Liczba studentow .25]

Forma zajec

wyktady

cwiczenia

konwersatoria

zajecia terenowe

zajecia laboratoryjne

lektoraty

seminaria

proseminaria

liczba grup

1

1

2

liczba godz.
zaj<?c

z planu
studiow

195

150

60

ogotem

razem

195

150

0

0

0

0

120

0

465

KOSZTY BE2POSREDNIE

II. Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizuj^cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie zwyczajni -
godziny
ponadwymiarowe
profesorowie UwB
realizujacy 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 **
asyslenci - godziny
ponadwymiarowe
starsi wyWadowcy
realizuja.cy godziny w

ramach pensum **
starsi wyktadowcy -
godziny
ponadwymiarowe
wykladowcy 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

120

255

60

stawka

589

396

243

166

164

115

69

109

wartosc

-

-

47 520,00

-

61 965.00

9 960.00

.

-

-

-

-

-

-



J^zyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki

93

Razem

-

-

119445,00

Narzuty na wynagrodzenia

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

razem osobowy fundusz ptac

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

ZUS od wynagrodzen i "13"

odpis na ZFSS

-

119445,00

10 152,83

25453,01
6 700,86

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB 161 751.70

III.

specialise! spoza Uczelni

specjalisci spoza Uczelni

specialise: spoza Uczelni

qodziny

30

stawka

50

wartosc

1 500.00

-

[Razem koszty wynagrodzen osob prowadzacych
Izajecia 163251,70

IV. Inne koszty bezposrednie

zakup pomocy dydaktycznych

koszty eksploatacyjne

wynajem sal

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

86 820,75

1 871,76

9603.24

18970,59

56375,16

|koszt bezposredni przypadajqcy na studenta 10002,90

VI. KOSZTY POSREDNIE

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

koszty ogolnouczelniane ***

10%

2%

45%

1 000,29

1.20

4501,30

koszt catkowity przypadajacy na studenta 15 505.69

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieri sporza.dzama kalkulacji

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

Narzut kosztowogolnouczelnianych obowia.zuja.cy w roku akademickim, ktorego

ATO DZIEKAN
Wydzialu Ekonomiczflo-lnformalycznegc

(podpis i
osoby sporzpdzaja.cej)

, habMieciyslawa Zdanowicz
(podpiSHrWecgQlKB Dziekana)



UNIWERSYTET W BIAt-YMSTOKU
WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja wysokosci optaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow
uczenia sie

w roku akademickim 2017/2018

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow I

profjl ogolnoakademicki

Koszt I roku ksztalcenia -~

Koszt II roku ksztatcenia ••

Koszt III roku ksztatcenia

Koszt IV roku ksztatcenia

Koszt V roku ksztatcenia

12087.27

13 106,68

13841,51

liczba godzin w I roku ksztatcenia 600,00

liczba godzin w II roku ksztatcenia 615,00

liczba godzin w III roku ksztatcenia 585,00

liczba godzin w IV roku ksztatcenia

liczba godzin w V roku ksztatcenia

liczba godzin w cyklu ksztatcenia

Koszt bezposredni 1 godziny cyklu ksztatcenia 21,69

koszty posrednie wydziatowe 10%

2,17kosztv posrednie oaolnouczelmane

srednia stawka godzinowa

10°

26,02

wpisujemy koszt ksztatcenia jednego studenta w danym roku
akademickim

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

KlEROWNgC,DZIEKANArU DZIEKAN
i nczbe gpazm zajec dla Jec'n^H'J|fj^fJpgte)W^fHf>ajar*
- iJir 7 r • Studiow /s /I .

mgr FranpisglrVerkovski ff c\£/i#} &*->' ̂
dr hap, Miecz\sfawa Zdanowicz

prof. UwB
(podpis i piecza.tka Dziekana)

(podpfs i piecza.tka
osoby sporza.dzaja.cej)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAt EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja wysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow
uczenia sie

w roku akademickim 2017/2018

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow II
profll ogolnoakademicki

speqlanosc Funkqcnowane i rozwoj gospociaiki wspotczesnej

Koszt I roku ksztatcenia 16940,40

Koszt II roku ksztatcenia 15892.33

Koszt III roku ksztatcenia

Koszt IV roku ksztatcenia

Koszt V roku ksztatcenia

Koszl catkowity cyklu ksztatcenia

liczba godzin w I roku ksztatcenia • 440.00

liczba godzin w II roku ksztatcenia 405.00

liczba godzin w III roku ksztatcenia

10 liczba godzin w IV roku kszlatcenia

11 liczba godzin w V roku ksztatcenia

Koszt bezposredni 1 godziny cyklu ksztatcenia

wpisujemy koszt ksztatcenia 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

^cdla
stud'ow

mgr Franfflek Verkovski
_

(podpis i piecza.tka
osoby sporza.dzaja.cej)

.
dr hab. Miecryslawn 7.

(podpis i piecza.tka Dziekana)



UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja wysokosci optaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow
uczenia sie

w roku akademickim 2017/2018

Kierunek: Ekonomia

poziom studiow II

profil ogolnoakademicki

speqlanosc Przedsiebiorstwo na rynku

Koszt I roku ksztatcenia 16940,40

Koszt II roku ksztatcenia trtt 15505.69

Koszt III roku ksztalcenia

Koszt IV roku ksztatcenia

Koszt calkowity cyklu ksztatcenia

liczba godzin w I roku kszlatcenia

32446.10

440,00

liczba godzin w II roku ksztateenia 405.00

liczba godzin w III roku ksztatcenia

1C liczba godzin w IV roku ksztatcenia

13

liczba godzin w V roku ksztatcenia

Koszt bezposredni 1 godziny cyklu ksztatcenia 38,40

koszty posrednie wydziatowe 3,84

koszly posrednie ogolnouczelniane

srednia stawka godzinowa

3.84

46.08

wpisujemy koszt ksztatcenia 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_A3l c if » M

mgr Frangiiek Verkovski
(podpis i piiczatka
osoby sporz^dzajacej)

i7Annnwin
prof> UwB

(podpis i piecza.tka Dziekana)


