
Poznań, 1 września 2011 roku 

DOP-0212-117/11 

 

Zarządzenie nr 117/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 1 września 2011 roku 

w sprawie kalkulacji kosztów prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w grupie specjalnej 

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4 pkt. 2 i ust. 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Tworzenie grupy specjalnej na powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadawalających 

wyników w nauce moŜe mieć miejsce tylko w przypadku, gdy nie moŜna dołączyć studentów do 

grup kursowych. Na utworzenie grupy specjalnej wyraŜa zgodę prorektor ds. studiów, na wniosek 

dziekana. 

2. Odpłatność za powtarzanie zajęć w grupie specjalnej ustala się na podstawie kalkulacji kosztów 

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. 

3. Kalkulację, oddzielnie dla kaŜdej grupy, sporządza kierownik przedmiotu, akceptuje kierownik 

jednostki (katedry, instytutu lub ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej) i zatwierdza prorektor 

ds. studiów. Wzór kalkulacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

4. Przy sporządzaniu kalkulacji naleŜy stosować następujące zasady: 

1) wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć następuje na postawie umowy cywilnoprawnej, 

2) obowiązują stawki godzinowe wg zarządzenia nr 116/2011 Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r., 

3) do stawki godzinowej dolicza się koszty obowiązującej składki ZUS, 

4) koszty rzeczowe nie powinny odbiegać od średniej wartości dla jednej godziny zajęć 

realizowanych w jednostce,  

5) koszty pośrednie ustala się w wysokości 30% kosztów bezpośrednich, 

6) kalkulacja nie moŜe generować zysku. 

5. Suma kosztów bezpośrednich i pośrednich dzielona przez liczbę studentów deklarujących udział w 

zajęciach stanowi koszt zajęć dla jednego studenta (stosuje się zaokrąglenie do pełnych złotych). 

6. Kwoty przeznaczone na koszty rzeczowe są przekazywane jednostce realizującej zajęcia. 

7. Wypłata wynagrodzenia dla nauczyciela akademickiego następuje po wykonaniu zajęć, pod 

warunkiem, Ŝe nauczyciel zrealizował pensum zgodnie z obowiązującą uchwałą senatu.  

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 148/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego z dnia 

19 października 2007r.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 

2011/2012. 

 

 

Rektor 

 

 

 

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik do zarządzenia nr 117/2011 Rektora 

UP w Poznaniu z dnia 1 września 2011 roku 

 

 

Kalkulacja kosztów prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w grupie specjalnej 

 

Przedmiot:  

Kierunek studiów:  

Semestr:  

Liczba godzin zajęć: 

Liczba studentów:  

Prowadzący zajęcia: 

 

Lp. Pozycja kalkulacyjna PLN 

1. Koszty wynagrodzeń (liczba godzin x stawka)  

2. ZUS (18,01% od poz. 1.)  

3. Materiały i środki małocenne  

4. Pozostałe usługi materialne i niematerialne  

5. Razem koszty bezpośrednie (suma od poz. 1. do poz. 4.)  

6. Koszty pośrednie (30% od poz. 5.)  

7. Razem koszty realizacji przedmiotu (suma poz. 5. i poz. 6.)  

8. Obliczeniowy koszt dla 1 studenta  

 

 

Kierownik przedmiotu  Kierownik jednostki 

Dziekan wydziału 
zlecającego zajęcia 

 Prorektor ds. Studiów 

 

 


