
w.s.k. 240921

Nazwa kierunku studiów:

Kod kierunku studiów (symbol i nr edycji):

Imię i nazwisko kierownika:

Data rozpoczęcia -- zakończenia studiów:

Grupa słuchaczy Cena Liczba słuchaczy Przychód
podstawowa: -  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

Razem: - -  zł                            

Stawki wynagrodzeń dla pracowników dydaktycznych (UE) stawka liczba godzin

  

  

  

  

Stawki wynagrodzeń dla pracowników dydaktycznych (spoza UE) stawka liczba godzin

Stawki wynagrodzeń dodatkowych dla prac. dydaktycznych  stawka liczba słuchaczy

Nr Kwota

I Przychody edycji studiów -  zł                  

P1 -  zł                          

P2 -  zł                          

II Koszty edycji studiów objęte narzutem UE -  zł                  

A -  zł                          

A1 Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć przez pracowników UE -  zł                            

A2 Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć przez pracowników spoza UE -  zł                            

A3 Wynagrodzenie kierownika i opiekuna naukowego -  zł                            

A4 Wynagrodzenie obsługi administracyjnej -  zł                            

A5 Wynagrodzenie za prace dodatkowe -  zł                            

B -  zł                          

B1 Składka ZUS pracodawcy poz. A x 19,64% -  zł                            

B2 Składka PPK pracodawcy (podstawowa) -  zł                            

C -  zł                          

C1 Obce usługi szkoleniowe -  zł                            

C2 Pozostałe usługi obce -  zł                            

D -  zł                          

D1 Zużycie materiałów biurowych -  zł                            

D2 Inne rzeczowe koszty obsługi studiów -  zł                            

III Koszty edycji studiów nieobjęte narzutem UE -  zł                  

E -  zł                          

E1 Promocja i reklama studiów -  zł                            

E2 Koszty najmu sal niebędących własnością Uczelni oraz koszty okazjonalnego cateringu dla uczestników -  zł                            

F -  zł                          

F1 Druki świadectw -  zł                            

F2 Zestawy promocyjne i książki dla uczestników -  zł                            

IV Wynik brutto na edycji studiów (poz I-II-III) -  zł                  

V Narzut kosztów UE -  zł                  

VI Wynik netto na edycji studiów (poz. IV-V) -  zł                  

Wynagrodzenia (w kwotach brutto)

Pozycja

KOSZTORYS WSTĘPNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Wpłaty słuchaczy kierunku , edycja 

Subsydiowanie z nadwyżki z rozliczonych edycji studiów podyplomowych

poz. II x 35,00%

Zużycie materiałów 

Usługi obce dotyczące promocji studiów podyplomowych

Składki pracowdawcy

Inne koszty dotyczące prowadzenia zajęć

Usługi obce

Studia podyplomowe


