
 Dane wyjściowe - kalkulacja Załącznik do ZR 172/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.

Studia/specjalizacja/kurs/szkolenie w zakresie:

Miejsce: Termin: -

Liczba semestrów:

Liczba osób ogółem: 0
z dofinansow. bez dofinans.

Dotacja wewnętrzna (ogółem) 0,00

Dotacja zewnętrzna (ogółem) 0,00
w tym: jakie:

Cena szkolenia (dotacja +wpłata własna)/na osobę 0,00

Zajęcia dydaktyczne - wykłady,szkolenia,ćwiczenia

Stawka

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za godzinę
/ za godzinę

Ćwiczenia praktyczne

/ za godzinę

/ za godzinę

/ za osobę

/ za osobę

/ za godzinę

/ za godzinę

Członkowie

/ na członka komisji

/ na członka komisji

/za dzień

/za dzień

Przygotowanie testu kwalifikacyjnego

/ na członka komisji

/ na członka komisji

Prowadzenie zajęć stażowych lub praktycznych

Kierownik naukowy / za osobę

Kierownik naukowy

lub Kierownik naukowy

Kierownik naukowy / za osobę na semestr

wstępna

Obsługa studiów/specjalizacji/szkolenia/kursu

/ godz.

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Specjalista bez tytułu mgr

pracownicy UM,osoby objęte składkami ZUS

Proszę wypełnić żółte pola uwzględniając planowane zatrudnienie pracowników (pracownicy UM oraz osoby objęte 

składkami ZUS/osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte składkami ZUS) a następnie wydrukować arkusze-

"dane wyjściowe-kalk.wstępna oraz "kalkulacja wstępna"!

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

Planowana liczba osób

Planowana liczba członków komisji

Planowana liczba osób egzaminujących

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS (3 os.)

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

stawka ryczałtowa

stawka ryczałtowa

Egzamin testowy dla całego roku w pierwszym 

terminie lub egzamin testowy poprawkowy :

              stawka ryczałtowa/na os.

              stawka ryczałtowa/na os.

Inne wpłaty

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

Planowana liczba godzin

Planowana liczba godz.

nazwa szkolenia

Płatność własna/osoba - za cykl kształcenia/kurs

Dotacja /osoba

Prof.zw., prof.nadzw. z tytułem profesora

Prof. nadzw. ze stopniem naukowym dr hab., adiunkt ze stopniem naukowym dr 

hab.

Adiunkt, starszy wykładowca,asystent ze stopniem naukowym dr

I. Wynagrodzenia 

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Lekarz medycyny, magister

Liczba godzin 

Planowana liczba godzin

              stawka ryczałtowa

/ godz.

Planowana liczba dni

Lublin

Opłata rekrutacyjna

Wpłaty od sponsorów:

Liczba osób dofinansowanych:

Liczba osób bez dofinansowania:

Opracowanie materiałów dydaktycznych

osoby nie będące pracownikami UM,nie objęte składkami ZUS

Prof. nadzw. ze stopniem naukowym dr hab., adiunkt ze stopniem naukowym dr 

hab.

Lekarz medycyny, magister

Prof.zw., prof.nadzw. z tytułem profesora

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Opracowanie testu egzaminacyjnego:

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

Planowana liczba godzin/ liczba 

miesięcy

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Egzaminy

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

/za kurs
/ za godzinę

Egzamin ustny :

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

              stawka ryczałtowa

Postępowanie kwalifikacyjne

Planowana l. godz.

              stawka ryczałtowa

Adiunkt, starszy wykładowca,asystent ze stopniem naukowym dr

              stawka ryczałtowa

              stawka ryczałtowa

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM,osoby objęte składkami ZUS               stawka ryczałtowa

Specjalista bez tytułu mgr

Opracowanie programu nauczania



Kierownik naukowy / za osobę

Kierownik naukowy

lub Kierownik naukowy

Kierownik naukowy / za osobę na semestr

 / za godzinę

/ za godzinę

/ za osobę

lub Obsługa administracyjna/asystent kierownika

Obsługa administracyjna/asystent kierownika

Obsługa administracyjna/asystent kierownika / za osobę na semestr

/ za osobę

lub Obsługa administracyjna/asystent kierownika

Obsługa administracyjna/asystent kierownika

Obsługa administracyjna/asystent kierownika / za osobę na semestr

Przygotowanie materiałów do zajęć praktycznych

/ za dyplom
/ za dyplom

Wynagrodzenie za opiekę promotorską i recenzje

/ za osobę

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS / za osobę

/ za osobę

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS / za osobę

razem: 0,00
w tym:

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

II. Inne koszty bezpośrednie

lub

delegacji

lub

Materiały, art. spożywcze:

materiały biurowe, dydaktyczne, art.spożywcze

materiały biurowe, dydaktyczne, art.spożywcze

Pozostałe koszty:

opłaty pocztowe

ubezpieczenie uczestników 0

inne RAZEM (w tym wpisać jakie):

materiały do zajęć praktycznych

catering

Usługi obce (zajęcia dydaktyczne/stażowe oraz inne usługi)

III. Narzut kosztów pośrednich

Aktualne:

%

kwota wolna od podatku przy ryczałcie za nocleg

stawka ryczałtowa za nocleg pomniejszona o kwotę wolną od podatku

/za kurs

Planowana liczba godzin

Planowana liczba godzin

/za kurs

/za kurs Planowana liczba godzin

stawka ZUS pracodawcy

Obsługa administracyjna/asystent kierownika

Dojazd

Liczba osobo/noclegów dla osob korzystających z noclegu, objętych składkami ZUS pracodawcy

Planowana liczba osób

Inne wynagrodzenia

Łączna liczba przejechanych kilometrów ( wszystkie samochody)

              stawka ryczałtowa

Liczba osobo/noclegów dla osob korzystających z noclegu, nie objętych składkami ZUS pracodawcy

/ za godzinę

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

/ za godzinę

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Planowana liczba osobo/noclegów

% od kosztów

jakie:

2.

Wypisywanie świadectw/dyplomów 

stawka ryczałtowa za kurs/szkolenie/studia podypl./konferencję

              stawka ryczałtowa

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Kierownik specjalizacji / kursu

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

/ za godzinę

Recenzja prac dyplomowych:

3.

na podstawie delegacji

Nocleg

stawka ryczałtowa

              stawka ryczałtowa

Łączna liczba przejechanych kilometrów (osoby nie będące pracownikami UM, objęte skł. ZUS pracodawcy)

stawka ryczałtowa/na semestr

liczba samochodów

              stawka ryczałtowa

/ za godzinę

              stawka ryczałtowa

na podstawie rachunku /

Planowana liczba godzin

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

/ za godzinę

Planowana liczba dyplomów

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Opieka promotorska:

osoby nie będące pracownikami UM, nie objęte skł.ZUS

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Obsługa administracyjna/asystent kierownika

1. 

pracownicy UM oraz osoby objęte składkami ZUS

Generuj dane dla CTL


