Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67 /2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r.
wypełnia się komórki szare i zielone; dane do komórek zielonych należy uzyskać z Kwestury; komórki żółte uzupełniane są automatycznie

Kalkulacja planowanych kosztów I rok
ODPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA Z WYŁĄCZENIEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
DANE PODSTAWOWE
planowany rok uruchomienia kształcenia (rok akademicki):
Kierunek:
Forma
kształcenia:

Miejsce
odbywania zajęć
dydaktycznych:

Kod
kierunku:

Liczba lat objętych
kalkulacją:

(Wydział/Jednostka)
dodatkowe informacje

0

Liczba semestrów objętych kalkulacją:

Kod MPK:

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZESTNIKÓW I LICZBIE GODZIN
Planowana liczba uczestników dla I roku kształcenia:
Planowana odpłatność na uczestnika dla I roku kształcenia:
Planowana liczba godzin zajęć w programie studiów w roku:
Planowana liczba godzin na kierunku z uwzględnieniem podziału na grupy studenckie (liczba godzin prowadzona przez nauczycieli)

0

Planowana liczba godzin zleconych osobom spoza UKSW w drodze umów cywilnoprawnych

0

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
0. POZOSTAŁA KWOTA DO DYSPOZYCJI NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE

0,00 zł

1. WYNAGRODZENIA
1.1 Wynagrodzenia osobowe
1.1.1 za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne (obsługa administracyjna) związane z cyklem dydaktycznym - dodatki*

Koszt

Jednostka
I Pracownik
II Pracownik
III Pracownik

0,00 zł

RAZEM

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
1.2.1. za zajęcia dydaktyczne

Stanowisko

Pracownicy spoza UKSW
L. godz.

Stawka

Kwota

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

I specjalista spoza UKSW
II specjalista spoza UKSW
III specjalista spoza UKSW
IV specjalista spoza UKSW
V specjalista spoza UKSW

RAZEM

1.2.2. za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne związane z cyklem dydaktycznym
1.2.2.1. za…….
1.2.2.2 za…….
Razem:

0

X

0,00 zł
Kwota

0,00 zł

1.3. Składki na ubezpiecz. społeczne i inne odpisy (narzuty na wynagrodzenia):
1.3.1. 19,64% od sumy wynagrodzeń osobowych - poz 1.1.1.
1.3.2. 10,5% - DWR od kwoty wynagrodzeń osobowych z poz.1.1.1.
1.3.3. 19,64% od sumy wynagrodzeń bezosobowych - poz.1.2.1., poz.1.2.2.
RAZEM NARZUTY:

0,00
0,00
0,00

0,00 zł

2. Materiały bezpośrednie (stałe koszty - ponoszone w zwiazku z prowadzeniem kierunku) :
a) techniczne środki nauczania: płyty CD, nośniki informatyczne, progarmy informatyczne
b) materiały dydaktyczne (materiały metodyczne, materiały poglądowe, itp..)
c) inne materiały wg specyfiki kierunku: np. odczynniki chemiczne …
RAZEM:

0,00 zł

3. Usługi obce (stałe koszty - ponoszone w związku z prowadzeniem kierunku) :
a) np. transport studentów na zajęcie terenowe
b) inne
RAZEM:

I. Razem koszty bezpośrednie

0,00 zł

0,00 zł

II. Koszty pośrednie
1. Narzut kosztów wydziałowych:

0,00%

0 zł

od kosztów bezpośrednich tj. od kwoty:

0,00 zł

WYDZIAŁOWY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie wydziałowe):

2. Narzut kosztów ogólnouczelnianych:

0,00%

3. Narzut kosztów przygotowania i
wdrożenia strategii rozwoju uczelni:

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie+koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane):

0,00 zł

III. Zysk
Zysk

15,00%

0 zł

od Uczelnianego Kosztu Kształcenia

0,00 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK:
IV. Rezerwy
Rezerwa na dofinansowanie odpłatności
za studia (umorzenia):

5%

od uczelnianego kosztu kształcenia z zyskiem tj. od
kwoty:

0 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK + REZERWY

0,00 zł

0,00 zł

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika

#DZIEL/0!

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika ze wskaźnikiem ryzyka przychodów

#DZIEL/0!

V. Prognozowane przychody
1. Prognozowane przychody z tyt.
odpłatności za kształcenie na I roku

70%

0,00 zł

Warszawa, dnia

Pod względem merytorycznym:
OPRACOWAŁ(A)

DZIEKAN WYDZIAŁU

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Pod względem formalno-rachunkowym:

Akceptuję

KWESTOR

REKTOR

……………………………………………………………

……………………………………………………………

0,00 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67 /2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r.
wypełnia się komórki szare i zielone; dane do komórek zielonych należy uzyskać z Kwestury; komórki żółte uzupełniane są automatycznie

Kalkulacja planowanych kosztów II rok
ODPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA Z WYŁĄCZENIEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I. DANE PODSTAWOWE
planowany rok uruchomienia kształcenia (rok akademicki):
0

Kierunek:
Forma
kształcenia:

0

0

Kod kierunku:

Liczba lat objętych
kalkulacją:

0,0

0
0

Miejsce
odbywania zajęć
dydaktycznych:

(Wydział/Jednostka)

0
dodatkowe informacje

0

Liczba semestrów objętych kalkulacją:

Kod MPK:

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZESTNIKÓW I LICZBIE GODZIN
0

Planowana liczba uczestników dla II roku kształcenia:
Planowana odpłatność na uczestnika dla II roku kształcenia:

-

zł

Planowana liczba godzin zajęć w programie studiów w roku:
Planowana liczba godzin na kierunku z uwzględnieniem podziału na grupy studenckie (liczba godzin prowadzona przez nauczycieli)

0

Planowana liczba godzin zleconych osobom spoza UKSW w drodze umów cywilnoprawnych

0

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
0. POZOSTAŁA KWOTA DO DYSPOZYCJI NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE

0,00 zł

1. WYNAGRODZENIA
1.1 Wynagrodzenia osobowe
1.1.1 za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne (obsługa administracyjna) związane z cyklem dydaktycznym - dodatki*
Jednostka

Razem

I Pracownik
II Pracownik
III Pracownik

RAZEM

0,00

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
1.2.1. za zajęcia dydaktyczne

Stanowisko

Pracownicy spoza UKSW
L. godz.

II specjalista spoza UKSW
III specjalista spoza UKSW
IV specjalista spoza UKSW
V specjalista spoza UKSW

RAZEM

1.2.2. za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne związane z cyklem dydaktycznym
1.2.2.1. za…….
1.2.2.2 za…….
Razem:

Stawka

Kwota

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

I specjalista spoza UKSW

0

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 zł
Kwota

0,00 zł

1.3. Składki na ubezpiecz. społeczne i inne odpisy (narzuty na wynagrodzenia):
1.3.1. 19,64% od sumy wynagrodzeń osobowych - poz 1.1.1.
1.3.2. 10,5% - DWR od kwoty wynagrodzeń osobowych z poz.1.1.1.
1.3.3. 19,64% od sumy wynagrodzeń bezosobowych - poz.1.2.1., poz.1.2.2.
RAZEM NARZUTY:

0,00
0,00
0,00

0,00 zł

2. Materiały bezpośrednie (stałe koszty - ponoszone w zwiazku z prowadzeniem kierunku) :
a) techniczne środki nauczania: płyty CD, nośniki informatyczne, progarmy informatyczne
b) materiały dydaktyczne (materiały metodyczne,materiały poglądowe, itp..)
c) inne materiały wg specyfiki kierunku: np. odczynniki chemiczne …
RAZEM:

0,00 zł

3. Usługi obce (stałe koszty - ponoszone w związku z prowadzeniem kierunku) :
a) np. transport studentów na zajęcie terenowe
b) inne
RAZEM:

I. Razem koszty bezpośrednie

0,00 zł

0,00 zł

II. Koszty pośrednie
1. Narzut kosztów wydziałowych:

0,00%

0 zł

od kosztów bezpośrednich tj. od kwoty:

0,00 zł

WYDZIAŁOWY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie wydziałowe):

2. Narzut kosztów ogólnouczelnianych:

0,00%

3. Narzut kosztów przygotowania i
wdrożenia strategii rozwoju uczelni:

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie+koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane):

0,00 zł

III. Zysk
Zysk

15,00%

0 zł

od Uczelnianego Kosztu Kształcenia

0,00 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK:
IV. Rezerwy
Rezerwa na dofinansowanie odpłatności
za studia (umorzenia):

5%

od uczelnianego kosztu kształcenia z zyskiem tj. od
kwoty:

0 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK + REZERWY

0,00 zł

0,00 zł

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika

#DZIEL/0!

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika ze wskaźnikiem ryzyka przychodów

#NAZWA?

V. Prognozowane przychody
1. Prognozowane przychody z tyt.
odpłatności za kształcenie na II roku

80%

0,00 zł

Warszawa, dnia

Pod względem merytorycznym:
OPRACOWAŁ(A)

DZIEKAN WYDZIAŁU

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Pod względem formalno-rachunkowym:

Akceptuję

KWESTOR

REKTOR

……………………………………………………………

……………………………………………………………

0,00 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67 /2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r.
wypełnia się komórki szare i zielone; dane do komórek zielonych należy uzyskać z Kwestury; komórki żółte uzupełniane są automatycznie

Kalkulacja planowanych kosztów III rok
ODPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA Z WYŁĄCZENIEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I. DANE PODSTAWOWE
planowany rok uruchomienia kształcenia (rok akademicki):
0

Kierunek:
Forma
kształcenia:

Kod
kierunku:

0

Liczba lat objętych
kalkulacją:

0,0

0

0
0

Miejsce
odbywania zajęć
dydaktycznych:

(Wydział/Jednostka)

0
dodatkowe informacje

0

Liczba semestrów objętych kalkulacją:

Kod MPK:

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZESTNIKÓW I LICZBIE GODZIN
0

Planowana liczba uczestników dla III roku kształcenia:
Planowana odpłatność na uczestnika dla III roku kształcenia:

-

zł

Planowana liczba godzin zajęć w programie studiów w roku:
Planowana liczba godzin na kierunku z uwzględnieniem podziału na grupy studenckie (liczba godzin prowadzona przez nauczycieli)

0

Planowana liczba godzin zleconych osobom spoza UKSW w drodze umów cywilnoprawnych

0

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
0. POZOSTAŁA KWOTA DO DYSPOZYCJI NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE

0,00 zł

1. WYNAGRODZENIA
1.1 Wynagrodzenia osobowe
1.1.1 za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne (obsługa administracyjna) związane z cyklem dydaktycznym - dodatki*

Koszt

Jednostka
I Pracownik
II Pracownik
III Pracownik

0,00 zł

RAZEM

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
1.2.1. za zajęcia dydaktyczne

Stanowisko

Pracownicy spoza UKSW
L. godz.

II specjalista spoza UKSW
III specjalista spoza UKSW
IV specjalista spoza UKSW
V specjalista spoza UKSW

RAZEM

1.2.2. za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne związane z cyklem dydaktycznym
1.2.2.1. za…….
1.2.2.2 za…….
Razem:

Stawka

Kwota

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

I specjalista spoza UKSW

0

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 zł
Kwota

0,00 zł

1.3. Składki na ubezpiecz. społeczne i inne odpisy (narzuty na wynagrodzenia):
1.3.1. 19,64% od sumy wynagrodzeń osobowych - poz 1.1.1.
1.3.2. 10,5% - DWR od kwoty wynagrodzeń osobowych z poz.1.1.1.
1.3.3. 19,64% od sumy wynagrodzeń bezosobowych - poz.1.2.1., poz.1.2.2.
RAZEM NARZUTY:

0,00
0,00
0,00

0,00 zł

2. Materiały bezpośrednie (stałe koszty - ponoszone w zwiazku z prowadzeniem kierunku) :
a) techniczne środki nauczania: płyty CD, nośniki informatyczne, progarmy informatyczne
b) materiały dydaktyczne (materiały metodyczne, materiały poglądowe, itp..)
c) inne materiały wg specyfiki kierunku: np. odczynniki chemiczne …
RAZEM:

0,00 zł

3. Usługi obce (stałe koszty - ponoszone w związku z prowadzeniem kierunku) :
a) np. transport studentów na zajęcie terenowe
b) inne
RAZEM:

I. Razem koszty bezpośrednie

0,00 zł

0,00 zł

II. Koszty pośrednie
1. Narzut kosztów wydziałowych:

0,00%

0 zł

od kosztów bezpośrednich tj. od kwoty:

0,00 zł

WYDZIAŁOWY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie wydziałowe):

2. Narzut kosztów ogólnouczelnianych:

0,00%

3. Narzut kosztów przygotowania i
wdrożenia strategii rozwoju uczelni:

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie+koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane):

0,00 zł

III. Zysk
Zysk

15,00%

0 zł

od Uczelnianego Kosztu Kształcenia

0,00 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK:
IV. Rezerwy
Rezerwa na dofinansowanie odpłatności
za studia (umorzenia):

5%

od uczelnianego kosztu kształcenia z zyskiem tj. od
kwoty:

0 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK + REZERWY

0,00 zł

0,00 zł

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika

#DZIEL/0!

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika ze wskaźnikiem ryzyka przychodów

#NAZWA?

V. Prognozowane przychody
1. Prognozowane przychody z tyt.
odpłatności za kształcenie na III roku

90%

0,00 zł

Warszawa, dnia

Pod względem merytorycznym:
OPRACOWAŁ(A)

DZIEKAN WYDZIAŁU

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Pod względem formalno-rachunkowym:

Akceptuję

KWESTOR

REKTOR

……………………………………………………………

……………………………………………………………

0,00 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67 /2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r.
wypełnia się komórki szare i zielone; dane do komórek zielonych należy uzyskać z Kwestury; komórki żółte uzupełniane są automatycznie

Kalkulacja planowanych kosztów IV rok
ODPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA Z WYŁĄCZENIEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I. DANE PODSTAWOWE
planowany rok uruchomienia kształcenia (rok akademicki):
0

Kierunek:
Forma
kształcenia:

Kod
kierunku:

0

Liczba lat objętych
kalkulacją:

0,0

0

0
0

Miejsce
odbywania zajęć
dydaktycznych:

(Wydział/Jednostka)

0
dodatkowe informacje

0

Liczba semestrów objętych kalkulacją:

Kod MPK:

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZESTNIKÓW I LICZBIE GODZIN
0

Planowana liczba uczestników dla IV roku kształcenia:
Planowana odpłatność na uczestnika dla IV roku kształcenia:

-

zł

Planowana liczba godzin zajęć w programie studiów w roku:
Planowana liczba godzin na kierunku z uwzględnieniem podziału na grupy studenckie (liczba godzin prowadzona przez nauczycieli)

0

Planowana liczba godzin zleconych osobom spoza UKSW w drodze umów cywilnoprawnych

0

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
0. POZOSTAŁA KWOTA DO DYSPOZYCJI NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE

0,00 zł

1. WYNAGRODZENIA
1.1 Wynagrodzenia osobowe
1.1.1 za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne (obsługa administracyjna) związane z cyklem dydaktycznym - dodatki*

Koszt

Jednostka
I Pracownik
II Pracownik
III Pracownik

0,00 zł

RAZEM

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
1.2.1. za zajęcia dydaktyczne

Stanowisko

Pracownicy spoza UKSW
L. godz.

II specjalista spoza UKSW
III specjalista spoza UKSW
IV specjalista spoza UKSW
V specjalista spoza UKSW

RAZEM

1.2.2. za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne związane z cyklem dydaktycznym
1.2.2.1. za…….
1.2.2.2 za…….
Razem:

Stawka

Kwota

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

I specjalista spoza UKSW

0

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 zł
Kwota

0,00 zł

1.3. Składki na ubezpiecz. społeczne i inne odpisy (narzuty na wynagrodzenia):
1.3.1. 19,64% od sumy wynagrodzeń osobowych - poz 1.1.1.
1.3.2. 10,5% - DWR od kwoty wynagrodzeń osobowych z poz.1.1.1.
1.3.3. 19,64% od sumy wynagrodzeń bezosobowych - poz.1.2.1., poz.1.2.2.
RAZEM NARZUTY:

0,00
0,00
0,00

0,00 zł

2. Materiały bezpośrednie (stałe koszty - ponoszone w zwiazku z prowadzeniem kierunku) :
a) techniczne środki nauczania: płyty CD, nośniki informatyczne, progarmy informatyczne
b) materiały dydaktyczne (materiały metodyczne,materiały poglądowe, itp..)
c) inne materiały wg specyfiki kierunku: np. odczynniki chemiczne …
RAZEM:

0,00 zł

3. Usługi obce (stałe koszty - ponoszone w związku z prowadzeniem kierunku) :
a) np. transport studentów na zajęcie terenowe
b) inne
RAZEM:

I. Razem koszty bezpośrednie

0,00 zł

0,00 zł

II. Koszty pośrednie
1. Narzut kosztów wydziałowych:

0,00%

0 zł

od kosztów bezpośrednich tj. od kwoty:

0,00 zł

WYDZIAŁOWY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie wydziałowe):

2. Narzut kosztów ogólnouczelnianych:

0,00%

3. Narzut kosztów przygotowania i
wdrożenia strategii rozwoju uczelni:

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie+koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane):

0,00 zł

III. Zysk
Zysk

15,00%

0 zł

od Uczelnianego Kosztu Kształcenia

0,00 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK:
IV. Rezerwy
Rezerwa na dofinansowanie odpłatności
za studia (umorzenia):

5%

od uczelnianego kosztu kształcenia z zyskiem tj. od
kwoty:

0 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK + REZERWY

0,00 zł

0,00 zł

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika

#DZIEL/0!

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika ze wskaźnikiem ryzyka przychodów

#NAZWA?

V. Prognozowane przychody
1. Prognozowane przychody z tyt.
odpłatności za kształcenie na IV roku

90%

0,00 zł

Warszawa, dnia

Pod względem merytorycznym:
OPRACOWAŁ(A)

DZIEKAN WYDZIAŁU

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Pod względem formalno-rachunkowym:

Akceptuję

KWESTOR

REKTOR

……………………………………………………………

……………………………………………………………

0,00 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67 /2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r.
wypełnia się komórki szare i zielone; dane do komórek zielonych należy uzyskać z Kwestury; komórki żółte uzupełniane są automatycznie

Kalkulacja planowanych kosztów V rok
ODPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA Z WYŁĄCZENIEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I. DANE PODSTAWOWE
planowany rok uruchomienia kształcenia (rok akademicki):
0

Kierunek:
Forma
kształcenia:

Kod
kierunku:

0

Liczba lat objętych
kalkulacją:

0,0

0

0
0

Miejsce
odbywania zajęć
dydaktycznych:

(Wydział/Jednostka)

0
dodatkowe informacje

0

Liczba semestrów objętych kalkulacją:

Kod MPK:

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZESTNIKÓW I LICZBIE GODZIN
0

Planowana liczba uczestników dla V roku kształcenia:
Planowana odpłatność na uczestnika dla V roku kształcenia:

-

zł

Planowana liczba godzin zajęć w programie studiów w roku:
Planowana liczba godzin na kierunku z uwzględnieniem podziału na grupy studenckie (liczba godzin prowadzona przez nauczycieli)

0

Planowana liczba godzin zleconych osobom spoza UKSW w drodze umów cywilnoprawnych

0

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
0. POZOSTAŁA KWOTA DO DYSPOZYCJI NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE

0,00 zł

1. WYNAGRODZENIA
1.1 Wynagrodzenia osobowe
1.1.1 za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne (obsługa administracyjna) związane z cyklem dydaktycznym - dodatki*

Koszt

Jednostka
I Pracownik
II Pracownik
III Pracownik

0,00 zł

RAZEM

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
1.2.1. za zajęcia dydaktyczne

Stanowisko

Pracownicy spoza UKSW
L. godz.

II specjalista spoza UKSW
III specjalista spoza UKSW
IV specjalista spoza UKSW
V specjalista spoza UKSW

RAZEM

1.2.2. za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne związane z cyklem dydaktycznym
1.2.2.1. za…….
1.2.2.2 za…….
Razem:

Stawka

Kwota

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

I specjalista spoza UKSW

0

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 zł
Kwota

0,00 zł

1.3. Składki na ubezpiecz. społeczne i inne odpisy (narzuty na wynagrodzenia):
1.3.1. 19,64% od sumy wynagrodzeń osobowych - poz 1.1.1.
1.3.2. 10,5% - DWR od kwoty wynagrodzeń osobowych z poz.1.1.1.
1.3.3. 19,64% od sumy wynagrodzeń bezosobowych - poz.1.2.1., poz.1.2.2.
RAZEM NARZUTY:

0,00
0,00
0,00

0,00 zł

2. Materiały bezpośrednie (stałe koszty - ponoszone w zwiazku z prowadzeniem kierunku) :
a) techniczne środki nauczania: płyty CD, nośniki informatyczne, progarmy informatyczne
b) materiały dydaktyczne (materiały metodyczne,materiały poglądowe, itp..)
c) inne materiały wg specyfiki kierunku: np. odczynniki chemiczne …
RAZEM:

0,00 zł

3. Usługi obce (stałe koszty - ponoszone w związku z prowadzeniem kierunku) :
a) np. transport studentów na zajęcie terenowe
b) inne
RAZEM:

I. Razem koszty bezpośrednie

0,00 zł

0,00 zł

II. Koszty pośrednie
1. Narzut kosztów wydziałowych:

0,00%

0 zł

od kosztów bezpośrednich tj. od kwoty:

0,00 zł

WYDZIAŁOWY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie wydziałowe):

2. Narzut kosztów ogólnouczelnianych:

0,00%

3. Narzut kosztów przygotowania i
wdrożenia strategii rozwoju uczelni:

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie+koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane):

0,00 zł

III. Zysk
Zysk

15,00%

0 zł

od Uczelnianego Kosztu Kształcenia

0,00 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK:
IV. Rezerwy
Rezerwa na dofinansowanie odpłatności
za studia (umorzenia):

5%

od uczelnianego kosztu kształcenia z zyskiem tj. od
kwoty:

0 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK + REZERWY

0,00 zł

0,00 zł

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika

#DZIEL/0!

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika ze wskaźnikiem ryzyka przychodów

#NAZWA?

V. Prognozowane przychody
1. Prognozowane przychody z tyt.
odpłatności za kształcenie na V roku

90%

0,00 zł

Warszawa, dnia

Pod względem merytorycznym:
OPRACOWAŁ(A)

DZIEKAN WYDZIAŁU

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Pod względem formalno-rachunkowym:

Akceptuję

KWESTOR

REKTOR

……………………………………………………………

……………………………………………………………

0,00 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67 /2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r.
wypełnia się komórki szare i zielone; dane do komórek zielonych należy uzyskać z Kwestury; komórki żółte uzupełniane są automatycznie

Kalkulacja planowanych kosztów dla cyklu kształcenia
ODPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA Z WYŁĄCZENIEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I. DANE PODSTAWOWE
planowany rok uruchomienia kształcenia (rok akademicki):
0

Kierunek:
Forma
kształcenia:

Kod
kierunku:

0

Liczba lat objętych
kalkulacją:

0,0

0

0
0

Miejsce
odbywania zajęć
dydaktycznych:

(Wydział/Jednostka)

0
dodatkowe informacje

0

Liczba semestrów objętych kalkulacją:

Kod MPK:

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZESTNIKÓW I LICZBIE GODZIN
0

Planowana liczba uczestników w cyklu kształcenia:

#DZIEL/0!
0

Planowana odpłatność na uczestnika dla cyklu kształcenia:
Planowana liczba godzin zajęć w programie studiów w cyklu kształcenia:
Planowana liczba godzin na kierunku z uwzględnieniem podziału na grupy studenckie (liczba godzin prowadzona przez nauczycieli)

0

Planowana liczba godzin zleconych osobom spoza UKSW w drodze umów cywilnoprawnych

0

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
0. POZOSTAŁA KWOTA DO DYSPOZYCJI NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE

0,00 zł

1. WYNAGRODZENIA
1.1 Wynagrodzenia osobowe
1.1.1 za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne (obsługa administracyjna) związane z cyklem dydaktycznym - dodatki*

Koszt

Jednostka
I Pracownik

0,00

II Pracownik

0,00
0,00

III Pracownik

0,00 zł

RAZEM

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
1.2.1. za zajęcia dydaktyczne

Stanowisko
I specjalista spoza UKSW
II specjalista spoza UKSW
III specjalista spoza UKSW
IV specjalista spoza UKSW
V specjalista spoza UKSW

RAZEM

1.2.2. za inne czynności niż zajęcia dydaktyczne
1.2.2.1. za…….
1.2.2.2 za…….
Razem:

Pracownicy spoza UKSW
L. godz.

Stawka

0
0
0
0
0

#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!

0

X

Kwota

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 zł
Kwota
0,00
0,00

0,00 zł

1.3. Składki na ubezpiecz. społeczne i inne odpisy (narzuty na wynagrodzenia):
1.3.1. 19,64% od sumy wynagrodzeń osobowych - poz 1.1.1.
1.3.2. 10,5% - DWR od kwoty wynagrodzeń osobowych z poz.1.1.1.
1.3.3. 19,64% od sumy wynagrodzeń bezosobowych - poz.1.2.1., poz.1.2.2.
RAZEM NARZUTY:

0,00
0,00
0,00

0,00 zł

2. Materiały bezpośrednie (stałe koszty - ponoszone w zwiazku z prowadzeniem kierunku) :
a) techniczne środki nauczania: płyty CD, nośniki informatyczne, progarmy informatyczne
b) materiały dydaktyczne (materiały metodyczne,materiały poglądowe, itp..)
c) inne materiały wg specyfiki kierunku: np. odczynniki chemiczne …
RAZEM:

0,00
0,00
0,00

0,00 zł

3. Usługi obce (stałe koszty - ponoszone w związku z prowadzeniem kierunku) :
a) np. transport studentów na zajęcie terenowe
b) inne
RAZEM:

I. Razem koszty bezpośrednie

0,00
0,00

0,00 zł

0,00

II. Koszty pośrednie
1. Narzut kosztów wydziałowych:

0,00%

0 zł

od kosztów bezpośrednich tj. od kwoty:

0,00

0,00

WYDZIAŁOWY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie wydziałowe):

2. Narzut kosztów ogólnouczelnianych:
3. Narzut kosztów przygotowania i
wdrożenia strategii rozwoju uczelni:

0,00%

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

0,00%

od wydział. kosztów kształcenia, tj. od kwoty:

0 zł

0,00 zł

0,00

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA (koszty bezpośrednie+koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane):
III. Zysk
Zysk

15,00%

0 zł

od Uczelnianego Kosztu Kształcenia

0,00 zł

0,00

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK:
IV. Rezerwy
Rezerwa na dofinansowanie odpłatności
za studia (umorzenia):

5%

od uczelnianego kosztu kształcenia z zyskiem tj. od
kwoty:

0 zł

0,00 zł

UCZELNIANY KOSZT KSZTAŁCENIA + ZYSK + REZERWY

0,00

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika

#DZIEL/0!

Roczny koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego uczestnika ze wskaźnikiem ryzyka przychodów

#DZIEL/0!

V. Prognozowane przychody
1. Prognozowane przychody z tyt. odpłatności za cykl kształcenia

0,00

Warszawa, dnia

Pod względem merytorycznym:
OPRACOWAŁ(A)

DZIEKAN WYDZIAŁU

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Pod względem formalno-rachunkowym:

Akceptuję

KWESTOR

REKTOR

……………………………………………………………

……………………………………………………………

