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R-BP-SOP.014.1.131.2019 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 131/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania 

 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu wprowadzonego Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu nr R.0000.94.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 

2019 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania: 

1) § 4 ust. 1 pkt. 3) a) otrzymuje brzmienie: 

3a) niewielką liczebność grupy uczestników (poniżej 20 osób), pod warunkiem, że przyjęte stawki 

za godziny dydaktyczne nie przekraczają trzykrotności stawki za godziny ponadwymiarowe  

dla profesora uczelni, określonej w Zarządzeniu Rektora. 

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

W kosztorysie wynikowym studiów podyplomowych od uzyskanych przychodów należy odjąć 

koszty bezpośrednie, koszty planowane na dokończenie studiów przez osoby, które uzyskały zgodę 

na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu  końcowego oraz koszty pośrednie (narzuty  

w wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt. 3). 

3) W § 5 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: 

7. Kwota pozostająca w dyspozycji kierownika studiów podyplomowych, o której mowa  

w ust. 5 jest pomniejszana o: 

1) 50 % nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczącej innych edycji studiów podyplomowych 

prowadzonych przez tego kierownika studiów, która wynika z zatwierdzonego kosztorysu 

wynikowego, o którym mowa w ust. 1,  

2) 100 % nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczącej innych edycji studiów podyplomowych 

prowadzonych przez tego kierownika studiów - w przypadku nieprzekazania kosztorysu 

wynikowego do zatwierdzenia w ustalonym terminie - ustaloną na podstawie danych  

z ewidencji księgowej prowadzonej przez Dział Księgowości Ogólnej. 

4) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
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1. Zobowiązuje się kierowników studiów podyplomowych, których edycje zakończyły do czerwca 

2019, którzy nie przekazali kosztorysów wynikowych do akceptacji, do wykonania tego zadania 

w terminie do 20 grudnia 2019 r. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


