Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 25 stycznia 2013 r.

KOSZTORYS OPŁAT ZA STUDIA PODYPLOMOWE LUB KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE 1)
Nazwa studiów/kursu: ……………………….…………………………………………..….…………….…………………………………..
Wydział /Jednostka dydaktyczna: …………………………………………………………...………………………………….……………
Okres trwania studiów/kursu: ……………………….…...…………………………………..ilość semestrów…………………………..
(w pełnych złotych )

I. PLANOWANE PRZYCHODY2) i 3)
opłata semestralna (wnoszona w całości)………….x liczba słuchaczy ………x ilość semestrów…
II. PLANOWANE KOSZTY 2)
1. Wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne wg stanowisk (umowy cywilno-prawne):
a) wynagrodzenie wykładowców:
liczba godzin…………….. x stawka w zł……………………
b) wynagrodzenia za ćwiczenia wg stanowisk:
liczba godzin…………….. x stawka w zł…………………...
c) wynagrodzenie za inne formy zajęć dydaktycznych wg stanowisk (np.seminaria):
liczba godzin…………….. x stawka w zł…………………..
2. Wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne w ramach pensum wg stanowisk:
a) ilość godzin …………...….x stawka w zł……………………
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."trzynastka"- 8,5% od poz. 2a)
c) fundusz socjalny (5,61% od poz.2a)
3. Razem wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne (poz.1+poz.2) :
4. Wynagrodzenie za kierownictwo studiów/kursu (umowa-zlecenie) : ilość m-cy……. x stawka……..
5. Wynagrodzenie za obsługę adm.-techn.(umowa-zlecenie) : ilość m-cy……... x stawka…………….
6. Inne wynagrodzenie
7. Koszty ZUS ……...% 4) (od wynagrodzenia objętego obowiązkowym ubezpieczeniem
z poz.1a+1b+1c+2a+2b+4+5+6):

8. Koszty rzeczowe:
a) materiały i pomoce dydaktyczne
b) udział w konferencji, delegacje 5)
c) usługi obce
d) wynajem sal dydaktycznych
9. Odpis na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych (30% od poz.I, tj.od planowanych przychodów) :
10.Odpis na pokrycie kosztów amortyzacji i remontów budynków (min. 5% od poz.I, tj.od plan.przychodów) :
11. OGÓŁEM KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH/KURSU (∑od poz.3 do poz.10) :
III. WYDATKI (środki trwałe)
IV. SUMA KOSZTÓW I WYDATKÓW (poz.II.11+ poz.III) :
V. USTALENIE OPŁATY SEMESTRALNEJ (wnoszonej w całości) :
(poz.IV…………….. : ilość słuchaczy ………… : ilość semestrów……….

VI. USTALENIE OPŁATY SEMESTRALNEJ (wnoszonej w częściach):
(poz.V …….…… : 0,95 (opłata zaokrąglona do pełnych dziesiątek złotych))

VII. WYSOKOŚCI OPŁATY SEMESTRALNEJ (wnoszonej w częściach)
odpowiednio w wysokościach:

33%
33%
34%

1) niepotrzepne skreślić
2) planowane przychody i planowane koszty całego cyklu studiów/kursu
3) nie obejmuje opłat za dyplomy z zgodnie z pismem okólnym Rektora nr 4/2009
4) % ZUS podany na stronie UŚ w zakładce - "pracownik - informacja finansowa"
5) należy dołączyć oświadczenie o związku kosztu ze studiami/kursem

…...……………………………………………………….
Kierownik studiów podyplomowych/kursów

………………………………………………………....
Kwestor

…………...……………………………………………………….………………
Dziekan Wydziału/Kierownik jednostki niebędącej wydziałem

……………………...………………………………………………………….
Rektor

