
Zał. nr 8a do ZW  67/2012

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PRZEKWALIFIKOWANIE Nr zlecenia:

Nazwa studiów: 

Edycja: 

Liczba semestrów: ……………

Rok ak. Rok ak. Rok ak. Razem

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

mc x złotych

mc x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

         a) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach pensum dydaktycznego (refundacja)

2. Wynagrodzenie za kierownictwo studiów w ramach 

zwiększonego wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne

         c) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach umowy o dzieło (z prawem autorskim)

         d) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach umowy o dzieło (bez prawa autorskiego)

         e) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach umowy zlecenia

3. Koszty postępowania kwalifikacyjnego (o ile jest 

przewidywane)

         b) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach zwiększonego wynagrodzenia

         f) zlecone osobom spoza uczelni w ramach umowy 

zlecenia (z ZUS)

         h)  zlecone osobom spoza uczelni w ramach umowy 

o dzieło (z prawem autorskim)

         g) zlecone osobom spoza uczelni w ramach umowy 

zlecenia (bez ZUS)

         i) zlecone osobom spoza uczelni w ramach umowy o 

dzieło (bez prawa autorskiego)
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mc x złotych

mc x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

 godzin x złotych

Kierownik studiów podyplomowych Dziekan Dyrektor CKU lub kierownik Innej Jednostki

Wrocław, dnia :

Sporządził:

13. Inne (wymienić)

12. Delegacje

Razem (6 do 13)

a)       poczęstunek

b)       wyjazd szkoleniowy

a)       usługi w zakresie promocji

9. Promocja

a)       materiały reklamowe (ulotki, plakaty, inne)

b)       reklama (w mediach)

4. Wynagrodzenie za obsługę administracyjno – 

techniczną

6. Łącznie koszt wynagrodzeń (1 do 5)

7. Narzuty od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS)

8. Materiały i pomoce dydaktyczne

b)      wynajem pomieszczeń 

11. Usługi zewnętrzne

a)       wynajem pomieszczeń

d)      umowy z osobami prowadzącymi działalność 

gospodarczą - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne

b)       wynajem sprzętu

c)       inne

10. Usługi wewnętrzne

c)       usługi w zakresie promocji

a)       materiały dydaktyczne

b)       pomoce dydaktyczne

         a) zleconą pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach zwiększonego wynagrodzenia

         b) zleconą osobom spoza uczelni w ramach umowy 

zlecenia (z ZUS)

5. Recenzje prac końcowych (z prawem autorskim) 

         c) zleconą osobom spoza uczelni w ramach umowy 

zlecenia (bez ZUS)

        a) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach zwiększonego wynagrodzenia

         c)  zlecone osobom spoza uczelni w ramach umowy o 

dzieło

         b) zlecone pracownikom Politechniki Wrocławskiej 

w ramach umowy o dzieło
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