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REKTOR
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Zarządzenie Nr 15/2010
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania
i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych
studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych
odpłatnych form kształcenia oraz zasad sporządzania list studentów, doktorantów,
uczestników studiów podyplomowych, kursów oraz innych form kształcenia zawierających
dane stanowiące podstawę ustalenia, korekt oraz ewidencji należności Uczelni z tytułu opłat
pobieranych za świadczone usługi edukacyjne objęte obowiązkiem imiennej ewidencji
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 i 4 w związku z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz §14 ust. 3
i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. Nr 246, poz.1796), w związku z uchwałą nr
54/2009 Senatu UKSW w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie
wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycznej w latach
akademickich 2008/2009 i 2009/2010 zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 47/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawie z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania
i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów
doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych odpłatnych form
kształcenia oraz zasad sporządzania list studentów, doktorantów, uczestników studiów
podyplomowych, kursów oraz innych form kształcenia zawierających dane stanowiące
podstawę ustalenia, korekt oraz ewidencji należności Uczelni z tytułu opłat pobieranych
za świadczone usługi edukacyjne objęte obowiązkiem imiennej ewidencji - wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Zobowiązuje się Centrum Systemów Informatycznych do wyprodukowania i wdrożenia,
na podstawie specyfikacji przedstawionej przez Kwesturę, aplikacji USPweb między innymi
zatrzymującej w czasie historię zmian należności studenta; w terminie do dnia 21 maja 2010 r.
tak, aby aplikacja mogła zostać uruchomiona od roku akademickiego 2010/2011
oraz do systematycznego dostosowywania jej do aktualnych potrzeb. Zobowiązuje się CSI
do wdrożenia w dziekanatach modułu odpłatności USOS wraz z przeszkoleniem pracowników
dziekanatów do dnia 30 kwietnia 2010 r.

2. Zobowiązuje się Dział Kształcenia do wprowadzenia do USOS cennika opłat pobieranych
przez UKSW związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi i wydawaniem dokumentów
związanych z tokiem studiów oraz do jego systematycznego aktualizowania zgodnie z aktami
wewnętrznymi Uczelni.
3. Zobowiązuje się dziekanaty oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych
do wprowadzania do USOS wszystkich należności obowiązujących w roku akademickim
2010/2011 danego studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranta studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestnika studiów podyplomowych, uczestnika kursu ze
wskazaniem: tytułu należności, terminu wymagalności, kwot należnych oraz niezwłocznego
aktualizowania, na mocy decyzji Dziekana lub właściwych prorektorów, danych w USOS.
4. Poprzez system USOSweb wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestnicy studiów podyplomowych,
uczestnicy kursów są informowani o:
1) indywidualnym koncie bankowym, na które będą dokonywane wszystkie opłaty,
do których uiszczenia został zobowiązany student, doktorant, uczestnik studiów
podyplomowych, uczestnik kursu;
2) wszystkich obowiązujących w danym roku akademickim danego studenta,
doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, uczestnika kursu należnościach
ze wskazaniem: tytułu należności, terminu wymagalności, kwot należnych;
3) ustaleniu w UKSW zasady finansowania poszczególnych tytułów należności
wg. terminów ich wymagalności, tj. dokonywane wpłaty zostaną przypisane
w pierwszej kolejności do najstarszej należności.
5. Wprowadza się do stosowania od roku akademickiego 2009/2010 wzory formularzy
obowiązujące dla sporządzania list studentów, doktorantów, uczestników studiów
podyplomowych oraz kursów i innych form kształcenia zawierających dane stanowiące podstawę
ustalenia, korekt oraz imiennej ewidencji należności Uczelni z tytułu opłat pobieranych
za świadczone usługi edukacyjne. Wzory stanowią załączniki do zarządzenia:
1) załącznik nr 4 — formularz dla odpłatnych form kształcenia – „„Czesne” –
należności za zajęcia dydaktyczne za rok akad. / zmiany należności dotyczące
miesiąca……………”;
2) załącznik nr 5 — formularz dla studiów stacjonarnych – „„Czesne” – należności za
zajęcia dydaktyczne za rok akad. / zmiany należności dotyczące
miesiąca……………”;
3) załącznik nr 6 – formularz dla odpłatnych form kształcenia – „Wpis warunkowy /
egzamin komisyjny / poprawkowy egzamin dyplomowy – należności”;
4) załącznik nr 7 – formularz dla studiów stacjonarnych – „ Wpis warunkowy /
egzamin komisyjny / poprawkowy egzamin dyplomowy – należności”;
6. Formularze wymienione w ust. 5 będą drukowane z aplikacji USPweb od dnia 21 maja 2010 r.
Formularze podpisane przez dziekana oraz osobę sporządzającą będą stanowiły dla Kwestury
UKSW podstawę ustalenia oraz imiennej ewidencji należności Uczelni z tytułu opłat pobieranych
za świadczone usługi edukacyjne.”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

