
I
Zarządzenie nr 7

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne
prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010

Na podstawie mi. 99 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późno zm.) oraz Uchwały Nr 439 Senatu Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, ustala się co następuje:

§ l
l. Wysokość opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia,
drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz niestacjonamych studiach
trzeciego stopnia (doktoranckich) ustala się na podstawie kalkulacji kosztów
kształcenia zatwierdzonej przez Radę Wydziału i zaopiniowanej przez Kwestora.

2. Wysokość opłat za kształcenie w ramach przygotowania pedagogicznego
realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) poza programem studiów,
ustala się na podstawie kalkulacji kosztów kształcenia zatwierdzonej przez Radę CEN
i zaopiniowanej przez Kwestora.

3. Wzór kalkulacji kosztów kształcenia stanowi Załącznik nr l do niniejszego
Zarządzenia.

§2

1. Kwoty odpłatności za:
1) powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
2) przedmioty realizowane awansem lub wynikające z różnic programowych na
studiach niestacjonarnych,

ustala się dla poszczególnych kierunków studiów i stopni kształcenia na podstawie
średniej stawki odpłatności za jedną godzinę dydaktyczną, określonej odpowiednio
przez Radę Wydziału lub Radę CEN.

2. Kwota odpłatności stanowi iloczyn liczby godzin powtarzanych lub realizowanych
awansem przez stawkę odpłatności za jedną godzinę dydaktyczną.



§ 3

1. Wysokość opłat za kształcenie na poszczególnych kierunkach niestacjonarnych
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz
stawki odpłatności za powtarzane na tych studiach. zajęcia dydaktyczne i zajęcia
realizowane awansem lub wynikające z różnic programowych określa Załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia.

2. Stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wysokość opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich), stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne i zajęcia
realizowane awansem na tych studiach oraz stawki odpłatności za powtarzane zajęcia
na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia określa Załącznik nr 4 niniejszego
Zarządzenia

4. Wysokość opłat za kształcenie prowadzone przez Centrum Edukacji Nauczycieli w
ramach przygotowania pedagogicznego realizowanego poza programem studiów oraz
stawkę odpłatności za zaj ęcia powtarzane w ranlach tego kształcenia określa Załącznik
nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§4

1. Traci moc Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2008
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone
w Uniwersytecie w Białymstoku w roku 2008/2009.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.

Rektor
Uniwersytetu w Białymstoku

//
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prof. dr hab. fer Nikitorowicz

/



Załącznik nr l
do Zarządzenia nr 7
Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 maja 2009 roku

Uniwersytet w Białymstoku
Kalkulacja kosztów

w roku akademickim 200 ./20 .
Rok studiów
Liczba studentów
I. Wpływy:
Liczba grup:

seminaryjnych
wykładowych
ćwiczeniowych
laboratoryjnych
konwersatoryjnych

Liczba godzin:
seminaryjnych
wykładowych
ćwiczeniowych
laboratoryjnych
konwersatoryjnych

Razem:
II. Wynagrodzenia:

profesorowie
adiunkci
asystenci
prace dyplomowe
recenzje
Inne .
praktyki .
koszty ZUS .

Wynagrodzenie ogółem:
III. Inne wynagrodzenia w tym, m.in.:
dodatek funkcyjny kierownika studiów (ilość miesięcy x kwota)
obsługa administracyjna (ilość miesięcy x kwota)
Inne
koszty ZUS .
IV. Koszty bezpośrednie, w tym, m.in.:
wynajem sal
zakup pomocy dydaktycznych
materiały biurowe
koszty ogólnowydziałowe .....%
koszty ogólnouczelniane 35% (od poz. wpływy I)
koszty ogólnouczelniane 2% (od poz. wynagrodzenia II)
V. Koszty ogółem:
VI. Opłata za rok /semestr/studiów

......... godz. x zł = .

............ godz. x zł = .

............ godz. x zł = .

............ godz. x zł = .

............ godz. x zł = .

............ godz. x zł = .

. godz. x zł = .



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7
Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 maja 2009 r.

Wysokość opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz stawki odpłatności za powtarzane na tych
studiach zajęcia dydaktyczne i zajęcia realizowane awansem lub wynikające z różnic
programowych obowiązujące w roku akademickim 2009/2010

Opłata roczna (zł) stawka za l godz.
dydaktyczną zajęć
powtarzanych,

Wydział i kierunek studiów
I rok II rok III rok IV rok V rok

realizowanych
awansem, wynikających
z różnic programowych

(zł)

Wydział Biologiczno - Chemiczny
Ochrona środowiska - studia

4.000pierwszego stopnia - - - - 10,00
Ochrona środowiska - studia

4.000 Max-2.500
drugiego stopnia - - - -

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Ekonomia - jednolite studia - - - 3.890 3.690magisterskie
Ekonomia - studia pierwszego 3.600 3.690 3.690 - -stopnia
Ekonomia - studia drugiego 3.750 3.790 - - -stopnia
Zarządzanie - studia pierwszego 3.740 3.740 3.620 - -stopnia
Zarządzanie - studia drugiego 3.740 3.740 - - - 13,00
stopnia
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze - studia pierwszego 3.590 - - - -stopnia (w przypadku zgody
MNiSzW)
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze - studia drugiego 3.890 - - - -stopnia (w przypadku zgody
MNiSzW)
Wydział Filologiczny
Filologia polska - jednolite - - - 3.200 3.200 12,00
studia magisterskie
Filologia polska - studia 3.200 3.200 3.200 - -
pierwszego stopnia
Filologia polska - studia 3.200 3.200 - - -drugiego stopnia
Filologia sp. filologia rosyjska- - - - 3.500 3.000
jednolite studia magisterskie
Filologia sp. filologia rosyjska- 4.100 4.000 3.500 - -
studia pierwszego stopnia
Filologia sp. filologia rosyjska
nauczanie od podstaw - studia 4.300 - - - -
pierwszego stopnia
Filologia sp. filologia angielska - 4.200 4.200 4.200 - -
studia pierwszego stopnia



Filologia sp. filologia angielska-
3.900 [ -

I [4.200 - -studia drugiego stopnia
Wydział Fizyki
Fizyka - studia pierwszego 3.200 - - - -stopnia
Fizyka specjalność techniki

3.600 - -komputerowe - studia - -
pierwszego stopnia
Fizyka specjalność fizyka 10,00medyczna - studia pierwszego 4.400 - - - -
stopnia
Fizyka - studia drugiego stopnia, 3.800 - - - -sp. fizyka teoretyczna
Fizyka - studia drugiego stopnia, 4.000 - - - -sp. fizyka doświadczalna

Wydział Historyczno - Socjologiczny

Historia - jednolite studia - - - 2.800 2.800magisterskie
Historia - studia pierwszego 2.800 2.800 2.800 - -stopnia
Historia - studia drugiego 2.800 - - - -stopnia
Socjologia - jednolite studia - - - 3.200 3.200magisterskie 10,00Socjologia - studia pierwszego 3.200 3.200 3.200 - -stopnia
Socjologia - studia drugiego 3.200 3.200 - - -stopnia
Stosunki międzynarodowe - 3.200 3.200 - - -studia pierwszego stopnia
Stosunki międzynarodowe - 3.200 3.200 - - -studia drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatvki
Informatyka - studia pierwszego 3.200 - - - -stopnia
Informatyka - studia drugiego 3.200 3.200 - - -stopnia

8,00Informatyka i ekonometria - 3.200 - - - -studia pierwszego stopnia
Edukacja techniczno-

3.200 -informatyczna - studia - - -
pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiki i Psychologii

15,00Pedagogika - jednolite studia - - - 3.100 3.100 max. 3000,00magisterskie
Pedagogika - studia pierwszego 2.900 2.900 3.400 - -stopnia
Pedagogika - studia drugiego 3.550 3.100 - - -
stopnia 2-letnie
Pedagogika - studia drugiego 3.550 3.100 - - -
stopnia 3-letnie



Praca socj alna - studia I 3.500 I 3.500 I 3.800 I - I - Ipierwszego stopnia
Wydział Prawa

Administracj a - studia
1.900 3.600 - - -pierwszego stopnia

Administracja - studia drugiego 1.900 4.000 - - -stopnia
Europeistyka - studia pierwszego 2.400 4.000 4.000 - - 14,00stopnia
Europeistyka - studia drugiego 2.400 4.000 - - -stopnia
Prawo - jednolite studia 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000magisterskie
Prawo studia eksternistyczne 6.000 opłata za rok studiów



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 7
Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 maja 2009 roku

Stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych studiach
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich obowiązujące
w roku akademickim 200912010'

Wydział i kierunek studiów stawka za l godz. dydaktyczną zajęć
powtarzanych (zł)

Wydział Biologiczno - Chemiczny
Biologia

10,00Chemia
Ochrona środowiska max-2.500

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Ekonomia
Zarządzanie 13,00Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (w przypadku
zgody MNISz W)
Wydział Filologiczny
Filologia polska
Filologia:
sp. filologia rosyjska
sp. filologia rosyj ska z językiem angielskim
sp. filologia białoruska 12,00
sp. filologia białoruska z językiem angielskim
sp. filologia angielska
sp. filologia francuska
Informacj a naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Fizyki
Fizyka 10,00
Wydział Historyczno - Socjologiczny
Historia
Socjologia 10,00
Stosunki międzynarodowe
Wydział Matematyki i Informatyki
Matematyka 6,00
Informatyka 8,00
Informatyki i ekonometria 8,00
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Pedagogika 15,00
Praca soci alna max. 3000,00
Wydział Prawa
Administracj a
Europeistyka 14,00
Prawo
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Ekonomia 8Lt
Informatyka 8Lt



Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 7
Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 maja 2009 roku

Wysokość opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich) oraz stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne i zajęcia
realizowane awansem obowiązujące w roku akademickim 2009/20 l O:

Opłata roczna (zł) stawka za l godz.

Wydział dydaktyczną zajęć

I rok II rok III rok IV rok powtarzanych, realizowanych
awansem (zł)

Ekonomii i Zarządzania 4.700 6.000 5.000 - 30,00
Filologiczny 4.000 4.000 - - 30,00
Prawa 5.000 4.000 4.000 4.000 70,00

Stawki odpłatności za powtarzane zajęcia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia
(doktoranckie) obowiązujące w roku akademickim 2009/2010:

Wydział stawka za l godz. dydaktyczną
powtarzanych zajęć (zł)

Ekonomii i Zarządzania 30,00
Filologiczny 30,00
Prawa 70,00



Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 7
Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 maja 2009 roku

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE
PROWADZONE PRZEZ CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI

W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
REALIZOWANEGO POZA PROGRAMEM STUDIÓW

ORAZ STAWKA ODPŁATNOŚCI ZA POWTARZANE ZAJĘCIA
W RAMACH TEGO KSZTAŁCENIA
W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

I rok - 600,00 zł rocznie
II rok - 600,00 zł rocznie

Stawka za 1 godzinę dydaktyczną zajęć powtarzanych wynosi 10 zł, nie
więcej jednak niż 200,00 zł za przedmiot.


