Uchwala Nr 157 Rady Wydzialu Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 30.03.2017
w sprawie przyjecia kalkulacji kosztow ksztalcenia na Kierunku Europeistyka I stopnia

Rada Wydziahi Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Univversytetu 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 Uchwaty nr 1786 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z
dnia 30 wrzesnia 2015 r. zatwierdza:
§1
kalkulacje kosztow ksztalcenia na studiach stacjonarnych na Kierunku Europeistyka I
stopnia dla studentow rozpoczynaj^cych nauke od roku akademickiego 2016/2017;
§2

kalkulacje wysokosci opiaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow uczenia sie na
Kierunku Europeistyka I stopnia dla studentow rozpoczynaj^cych nauke od roku akademickiego
2016/2017.

DZIEKAN
Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznegc
/-> C-

dr hob. Mieczyslawa Zdanowicz
prof. UwB

Za/. /. Kalkulacja kositow ks:talcenia na Kierunku Europeistyka pienrsiego stopnia.
Zat. 2. Kalkulacje wysokosci opiaty :a pr:eprowad;enie pohi'ierd:enia efektow uczenia sie na Kierunku Europeistyka
pierwsiego stopnia.

stawka ZUS*

19.64%

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL

EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

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

2017/2018

Kierunek: Europeistvka
poziom studiow: I
1 rok studiow w roku akademickim: 2017/2018

40|

| Liczba studentow

liczba grup

liczba godz.
zaj(?c
z planu
<;turiinw

razem

wyktady

1

240

240

cwiczenia

1

315

315

Forma zaj^c

konwersatoria

0

zajecia terenowe

0

zajecia laboratoryjne

0

1

lektoraty

60

seminaria

60
0

proseminaria

0

ogolem

615

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II.

Wynagrodzenia
godziny
profesorowie zwyczajni
realizuja,cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie zwyczajni godziny
ponadwymiarowe
profesorowie UwB
realizuja.cy godziny w
165
ramach pensum **
profesorowie UwB godziny
ponadwymiarowe
adiunkci realizuja.cy
godziny w ramach
240
pensum **
adiunkci - godziny
ponadwymiarowe
asystenci realizuja.cy
godziny w ramach
30
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
60
pensum **
lektorzy - godziny
ponadwymiarowe
Jezyk obey w ramach
pensum **

stawka
589

wartosc

-

-

396

65 340,00

-

243

58 320,00

166

4 980,00

164

-

115

-

69

109

4 140,00

-

Jezyk obey - godziny
ponadwymiarowe
WF w ramach pensum

'60

5 580,00

93

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki
Razem

-

138360,00

Narzuty na wynagrodzenia
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

-

razem osobowy fundusz ptac

138360,00

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

11 760,60

ZUS od wynagrodzen i "13"
odpis na ZFSS

29 483,69
7 762,00

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB

III.

187366,28

qodziny

stawka

30

40

1 200.00

30

33

990,00

specjalisci spoza Uczelni
specialise! spoza Uczelni

wartosc

-

specjalisci spoza Uczelni
Razem koszty wynagrodzen osob prowadzqcych
zajecia

189556,28

Inne koszty bezposrednie

138913,20

I
IV.

zakup pomocy dydaktycznych

v.

VI.

2 994,82

koszty eksploatacyjne

15 365,18

wynajem sal

30 352,94

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

90 200,25

KOSZTY POSREDNIE
821,17

10%

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

2%

1,10

3695,28

45%

koszty ogolnouczelniane **"

VII.

8211,74

|koszt bezposredni przypadaja.cy na studenta

12 729,29

koszt catkowity przypadaja.cy na studenta

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieri sporza.dzania kalkulacji
Srednie stawki za godzine obowia.zuja.ce na dzieti sporzajdzania kalkulacji
Narzut kosztgvt ogolnouczelnianych obowia.zuj^cy w roku akademickim, ktorego
dp.tyczy. Ml<u!a£ia
__
.....
__
DZIEKAN

Wydzialu Etonomiczno-lnformatycznegc

mgr Ftpnchsek Verkovski
(podpis i Rierfza.tka

osoby sporz^dzaja.cej)

? '&£?&?}.£>
&?}.£> 1st C
ieczystawa
Zdanowicz
wa Zda
(podpis i

stawka ZUS*

19,64%

UNIWERSYTET W BIAtYMSTOKU
WYDZIAL

EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

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

2017/2018

Kierunek: Europeistvka
poziom studiow: I
2 rok studiow w roku akademickim: 2018/2019
jliczba studentow

40

liczba grup

liczba godz.
zajc?c
z planu
Ktiiriinw

razem

wyktady

1

300

300

cwiczenia

1

225

225

konwersatoria

1

60

60

Forma zajec

0

zajecia terenowe
zajecia laboratoryjne
lektoraty

0

1

60

60

1

15

15

seminaria

0

proseminaria
ogolem

660

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II.

godziny
Wynacjrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizuja.cy godziny w
60
ramach pensum **
profesorowie zwyczajni godziny
ponadwymiarowe
profesorowie UwB
realizuj^cy godziny w
90
ramach pensum **
profesorowie UwB godziny
ponadwymiarowe
adiunkci realizuja.cy
godziny w ramach
360
pensum **
adiunkci - godziny
ponadwymiarowe
asystenci realizuja.cy
godziny w ramach
90
pensum **
asystenci - godziny
ponadwymiarowe
starsi wykladowcy
realizuj^cy godziny w
ramach pensum **
starsi wyktadowcy godziny
ponadwymiarowe
wyktadowcy realizujacy
godziny w ramach
pensum **
wyktadowcy - godziny
ponadwymiarowe
lektorzy realizujacy
godziny w ramach
60
pensum **
lektorzy - godziny
ponadwymiarowe
Jezyk obey w ramach
pensum **

stawka

wartosc

589

35 340,00

396

35 640,00

243

87 480,00
-

166

14 940,00
-

164

115

69

-

4 140,00
-

109

Jezyk obey - godziny
ponadwyrniarowe
WF w ramach pensum

93

WF - godziny
ponadwyrniarowe
praktyki
Razem

-

160

10

1 600,00
179 140,00

Narzuty na wynagrodzenia
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

-

razem osobowy fundusz plac

179 140,00

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13")

15226,90

ZUS od wynagrodzen i "13"
odpis na ZFSS

38 173,66
10 049,75

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB

III.

IV.

godziny

242 590,31
stawka

wartosc

specjalisci spoza Uczelni

-

specjalisci spoza Uczelni

-

specjalisci spoza Uczelni

-

Razem koszty wynagrodzen osob prowadzacych
zajecia

242 590,31

Inne koszty bezposrednie

138 913,20
2 994.82

zakup pomocy dydaktycznych
koszty eksploatacyjne

15365.18

wynajem sal

30 352.94

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

90200,25

V.

koszt bezposredni przypadajacy na studenta

VI.

KOSZTY POSREDNIE
953.76

10%

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

2%

4291.91

45%

koszty ogolnouczelniane ***

VII.

9 537,59

koszt catkowity przypadaja.cy na studenta

14783,26

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieri sporza.dzania kalkulacjl
Srednie stawki za godzine obowia.zuja.ce na dzieri sporza.dzania kalkulacjl
Narzut kosatcjw ogolnouczelnianych obowiazuja.Q2/|pk*t akjademickim, ktorego
dotyc
'•'---

IOEROV

mgr Frafaciiek Verkovslti
(podpis i pfeczatka
osoby spor|z3dzaja.cej)

dr hab-

Mieczyslawa Zdanowic?
(podpis i piecza.tka Dziekana)

stawka ZUS*

19,64%

UNIWERSYTET W BIAtYMSTOKU
WYDZIAL

EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

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

2017/2018

Kierunek: Europeistvka
poziom studiow: I
3 rok studiow w roku akademickim: 2019/2020

40|

| Liczba studentow

I.

Forma zajec

liczba grup

liczba godz.
zajec
z planu

razem

sturiiriw

wyktady

1

210

210

cwiczenia

1

210

210

konwersatoria

0

zajecia terenowe

0

zajecia laboratoryjne

0

lektoraty

0

seminaria

3

90

proseminaria

270
0

ogolein

690

KOSZTY BEZPOSREDNIE

II.

godziny
Wynagrodzenia
profesorowie zwyczajni
realizuja^cy godziny w
ramach pensum **
profesorowie zwyczajni godziny
ponadwymiarowe
profesorowie UwB
realizuja.cy godziny w
180
ramach pensum **
profesorowie UwB godziny
ponadwymiarowe
adiunkci realizuja.cy
godziny w ramach
510
pensum **
adiunkci - godziny
ponadwymiarowe
asystenci realizujqcy
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 **

stawka
589

wartosc

-

-

396

71 280,00

-

243

123930,00
-

166

164

-

115

-

69

-

109

-

Jezyk obey - godziny
ponadwymlarowe
WF w ramach pensum

93

WF - godziny
ponadwymiarowe
praktyki
Razem

320

10

3200,00
198410.00

Narzuty na wynagrodzenia
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
razem osobowy fundusz ptac

198410.00

dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13"

16 864.85

ZUS od wynagrodzen i "13"
odpis na ZFSS

42 279.98
11 130.80

Razem koszty wynagrodzen nauczycieli
akademickich UwB
qodziny

III.

268 685,63
stawka

wartosc
-

specialise! spoza Uczelni
specialise! spoza Uczelni

-

specialise! spoza Uczelni

IV.

Razem koszty wynagrodzen osob prowadza.cych
zajecia

268 685,63

Inne koszty bezposrednie

138913,20

zakup pomocy dydaktycznych

2 994,82

koszty eksploatacyjne

15365,18

wynajem sal

30 352,94

inne koszty bezposrednie (w tym koszty rzeczowe)

90 200,25

V.

koszt bezposredni przypadajqcy na studenta

10 189.97

VI.

KOSZTY POSREDNIE

2%

4 585,49

45%

koszty ogolnouczelniane ***

VII.

1 019,00

10%

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

koszt calkowity przypadajacy na studenta

15794,45

Stawka ZUS obowia.zuja.ca na dzieh sporza.dzania kalkulacji
Srednie stawki za godzine obowiazuja.ce na dzieti sporza.dzania kalkulacji
Narzut kosztiw og6lnouczelnianyclMbowiazu(acrvritfe}\^*fernickirn, ktorego

A^fecANAru

mgrFraMMek Verkovski
(podpis i piefcza.tka
osoby sporzedzaj^cej)

yd*»^««!e?

•

Zdanowicz
(podpis i piecza.tka Dziekana)

UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL
EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W WILNIE

Kalkulacja wysokosci oplaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektow
uczenia sie
w roku akademickim

2017/2018

Kierunek: Europeistvka
poziom studiow I
profil

praktyczny

Koszt I roku ksztatcenia

12 729 25

Koszt II roku ksztatcenia "•"

14783.26

Koszt III roku ksztatcenia -.

15794.45

Koszt IV roku ksztatcenia

Koszt V roku ksztatcenia

Koszt catkowity cyklu ksztatcenia

liczba godzm w I roku ksztatcenia

liczba godzin w II roku ksztatcenia

liczba godzin w III roku ksztatcenia

liczba godzin w IV roku ksztatcenia

liczba godzin w V roku ksztatcenia

liczba godzin w cyklu

Koszt bezposredni 1 godziny cyklu ksztatcenia

koszty posredme wydziatowe

15

kosztv bosredme oaolnouczelniane

srednia stawka godzinowa

wpisujemy koszt ksztatcenia jednego studenta w danym roku
akademickim

##

zwiekszenie zgodnie z art. 99 ust.5 ustawy PSW (suma pozycji 1 4 1 1 5 nie
moze przekroczyc 20% poz. 13)

K1ERO

mgr F

idzin zajec dla iednego studenra vtynikajaca z planu

4W3i$u Ekonormczno-lnformac
lnformatycznegc
Verkwsld

(podpis i/piecza.tka
osoby S[jorza.dzajacej)

df h(lu. MiKdyatuwu Zdurwv/lCZ
1 Dziekana)

