
Uchwala nr 298IXL VIII/20 15 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie zasad podzialu dotacji na dzialalnosc dydaktycznCj. w 2015 r. 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajCj.c na podstawie § 45 ust. 2 pkt. 5 oraz 
§ 123 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, ustala nastypujCj.ce zasady podziaru dotacji 
na dzialalnosc dydaktycznCj. w 2015 r.: 

§ 1 

1. 	 Srodki na finansowanie dzialalnosci dydaktycznej Politechniki Warszawskiej w 2015 r., 
nazywane dalej dotacjCj. dydaktycznCj., okresla Senat w uchwale budzetowej. 

2. 	 Senat w uchwale budzetowej dokonuje podzialu dotacji dydaktycznej na czysc 
(D) - przeznaczonCj. na zadania zwiCj.zane z ksztalceniem student6w studi6w stacjonamych 
oraz uczestnik6w stacjonamych studi6w doktoranckich i kadr naukowych wydzial6w, 
kolegium i studi6w, nazywanych dalej jednostkami, oraz na czysc (0) - przeznaczonCj. 
na finansowanie zadan og6lnouczelnianych. 

3. 	 Dotacja dla student6w niepelnosprawnych pozostaje w dyspozycji Rektora jako dotacja 
celowa na realizacjy zadan zwiCj.zanych z ksztalceniem i rehabilitacjCj. leczniczCj. student6w 
niepelnosprawnych. 

4. 	 Dotacjy dydaktycznCj. Dlo15 dla i-tego wydzialu, kolegium lub studium oblicza siy jako 
sumy dw6ch skladnik6w: 

D?015 = DWp?015 + Db?015 
I I I 

gdzie: 
Dwpfo15 - skladowa dotacji obliczana na podstawie wsp6lczynnika przeniesienia 

dotacji z roku poprzedniego, 

Dbfo15 - biezCj.ca skladowa dotacji, obliczana na podstawie aktualnych danych 
jednostek. 

5. 	 SkladowCj. Dwpfo15 dotacji i-tej jednostki oblicza sit( wedlug wzoru: 

2014
D2015 	 i

D WPi = D· wp' -L---- 1
I·D·I 

20 4 

gdzie: 

D - kwota dzielona miydzy jednostki w roku 2015, 


wp - wsp6lczynnik przeniesienia dotacji z poprzedniego roku, 

wsp6lczynnik ten w 2015 r. przyjmuje wartosc 0,75. 


D?014 
l 

- dotacja dydaktyczna przyznana i-tej jednostce w 2014 r. zgodnie z uchwalCj. 
Senatu PW nr 169IXL VIII120 14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
Zwiyksza siy Wydzialowi Matematyki i Nauk Informacyjnych dotacjy 
dydaktycznCj. w 2014 r. przyznanCj. zgodnie z uchwalCj. nr 169IXL VIIII20 14 
°kwoty 496,4 tys. zl. K wota ta stanowic bydzie podstawy wsp6lczynnika 
przemeSlema. 
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6. Skladow'}. Dbfo15 dotacji dla i-tej jednostki oblicza siy wedlug wzoru: 

gdzie: 
Ws - waga skladnika studencko-doktoranckiego, 

Si - skladnik studencko-doktorancki i-tej jednostki, 

Wk - waga skladnika kadrowego, 

Ki - skladnik kadrowy i-tej jednostki, 

Wb - waga skladnika badawczego, 

Bi - skladnik badawczy i-tej jednostki, 

Wu - waga skladnika uprawnien, 

Ui - skladnik uprawnien i-tej jednostki, 

Ww - waga skladnika wymiany, 

Wi - skladnik wymiany i-tej jednostki, 

Rmi - bilans rozliczen finansowych i-tej jednostki w ramach zlecen 
miydzywydziaIowych w roku akademickim 2013/2014. 

7. Skladnik kadrowy Ki dla i-tej jednostki okresla siy wg wzoru: 

K = ei' (Pi + Z * KmPj + 4· LprO!60,i + 5 . Lpro!z,i) 

I Li( ei . (Pi + Z * KmPj + 4· LprO!60,i + 5 . Lpro!z,a) 

gdzie: 
ei - wsp6lczynnik efektywnosci wykorzystania pensum, 

Pj - suma kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla kt6rych i-ta 
jednostka jest podstawowym miejscem pracy, 

gdzie: 
Lpro!,i - przeciytna liczba nauczycieli akademickich posiadaj'}.cych tytul naukowy 

profesora zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce (w przeliczeniu 
na peIne etaty, z jednym miejscem po przecinku), dla kt6rych i-ta jednostka 
jest podstawowym miejscem pracy, 

Ldr_hab,i - przeciytna liczba nauczycieli akademickich posiadaj'}.cych stopien naukowy 
doktora habilitowanego zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce 
(w przeliczeniu na peIne etaty, z jednym miejscem po przecinku) 
dla kt6rych i-tajednostkajest podstawowym miejscem pracy, 

Ldr,i - przeciytna liczba nauczycieli akademickich posiadaj'}.cych stopien naukowy 
doktora zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce (w przeliczeniu 
na pelne etaty, z jednym miejscem po przecinku), dla kt6rych i-ta jednostka 
jest podstawowym miejscem pracy, 

Lmgr,i - przeciytna liczba nauczycieli akademickich posiadaj'}.cych tytul zawodowy 
magistra lub r6wnorzydny zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce 
(w przeliczeniu na peIne etaty, z jednym miejscem po przecinku) 
dla kt6rych i-ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, 
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Krnpi - surna kalkulacyjnych liczb nauczycieli akadernickich, dla kt6rych i-ta 
jednostka nie jest podstawovvyrn rniejscern pracy, 

Krnpi = 2,5 . KLprot,i + 2 . KLdr_hab,i + 1,5 . KLdr,i + KLmgr,i 

gdzie: 

KLprot,i - przeciytna liczba nauczycieli akadernickich posiadaj'l-cych tytul naukovvy 
profesora zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce (w przeliczeniu 
na pelne etaty, z jednyrn rniejscern po przecinku), dla kt6rych i-ta jednostka 
nie jest podstawovvyrn rniejscern pracy, 

KLdr hab,i - przeciytna liczba nauczycieli akadernickich posiadaj'l-cych stopien naukovvy -
doktora habilitowanego zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce 
(w przeliczeniu na pelne etaty, zjednym rniejscern po przecinku) 
dla kt6rych i-tajednostka nie jest podstawovvyrn rniejscern pracy, 

- przeciytna liczba nauczycieli akadernickich posiadaj'l-cych stopien naukovvy 
doktora zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce (w przeliczeniu 
na peIne etaty, z jednyrn rniejscern po przecinku), dla kt6rych i-ta jednostka 
nie jest podstawovvyrn rniejscern pracy, 

KLmgr,i - przeciytna liczba nauczycieli akadernickich posiadaj'l-cych tytul zawodovvy 
rnagistra lub r6wnorzydny zatrudnionych w roku 2014 w i-tej jednostce 
(w przeliczeniu na peIne etaty, z jednyrn rniejscern po przecinku) 
dla kt6rych i-tajednostka nie jest podstawovvyrn rniejscern pracy, 

Lprot6o,i - liczba os6b niebyd'l-cych obywatelami polskirni, posiadaj'l-cych tytul 
naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej 
uczelni lub w instytucie badawczyrn lub instytucie naukowyrn Polskiej 
Akadernii Nauk lub w zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji 
naukowej, kt6re w poprzednirn roku akadernickirn przeprowadzily 
co najrnniej 60 godzin zajyc w i-tej jednostce (z vvyl'l-czeniern profesor6w 
pozostaj'l-cych z i-t'l- jednostk'l- w stosunku pracy), z vvyl'l-czeniern os6b 
uwzglydnionych w rarnach pararnetru Lprotz,i 

Lprotz,i - liczba os6b niebyd'l-cych obywatelarni polskirni, posiadaj'l-cych tytul 
naukovvy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej 
uczelni lub w instytucie badawczym lub instytucie naukowym Polskiej 
Akademii Nauk lub w zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji 
naukowej, kt6re w poprzednirn roku akadernickirn przeprowadzily 
co najrnniej 60 godzin zajyc w i-tej jednostce (z vvy1'l-czeniem profesor6w 
pozostaj'l-cych z i-t'l- jednostk'l- w stosunku pracy) w okresie dIuzszym niz 
3 rniesi'l-ce, 

z - parametr oznaczaj'l-cy wagy liczb nauczycieli akademickich, dla kt6rych i-ta 
jednostka nie jest podstawovvym rniejscem pracy. 

Parametr ten w 2015 r. vvynosi: 0,5. 

Wsp6lczynnik efektywnosci vvykorzystania pens urn pracownik6w wydzialu, oblicza siy 
ze wzoru: 

L1i + 0,3' LZi 
e.  I , 

1

Lp,i 

gdzie: 

Ll,i - liczba godzin obliczeniovvych na studiach stacjonamych I II stopnia 
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wykonanych w i-tej jednostce w roku akademickim 2013114, 

Lz,1. - liczba godzin obliczeniowych wykonanych w i-tej jednostce w roku 
akademickim 2013114 na pozostalych zajyciach wliczanych do pensum 
nauczycieli akademickich (zgodnie z uchwal,!- nr 77IXLVIII/2013 Senatu 
PW z dn. 22 maja 2013 r.), 

Lp,i - suma godzin obowi,!-zuj,!-cego pensum dydaktycznego pracownik6w i-tej 
jednostki w roku akademickim 2013114. 

Jesli ei < 1, przyjmuje siy wartosc wyliczon,!-, jeSli ei ;::: 1 przyjmuje siy wartosc 1. 

Waga skladnika kadrowego Wk w 2015 r. przyjmuje wartosc 0,53. 

8. Skladnik studencko-doktorancki Sj dla i-tej jednostki okresla siy ze wzoru: 

gdzie: LSPi - skorygowana przeliczeniowa liczba student6w i-tej jednostki wyliczona 
zgodnie z zal,!-cznikiem do niniejszej uchwaly. 

Waga skladnika studencko-doktoranckiego Wi w 2015 r. przyjmuje wartosc 0,37. 

9. Skladnik badawczy dla i-tej jednostki okresla siy ze wzoru: 

Lkrajj + 2Lzagrj + 4Lhi + 0,5Ukrajj + Uzagri + 2Uhi 
B· ==----------------------------------------

I Lj(Lkrajj + 2Lzagrj + 4Lhi + 0,5Ukrajj + Uzagri + 2Uhi ) 

gdzie: 
Lkrah - liczba projekt6w w i-tej jednostce realizowanych samodzielnie lub 

w ramach konsorcjum, jezeli i-ta jednostka publiczna byla jego liderem 
w roku 2014 w ramach zadan, 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) - z wyl,!-czeniem projekt6w 
realizowanych w ramach program6w lub inicjatyw miydzynarodowych oraz 
projekt6w wlasnych i promotorskich finansowanych lub dofinansowanych 
z cZysci budzetu panstwa byd,!-cej w dyspozycji ministra wlasciwego 
do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. -
Przepisy wprowadzaj,!-ce ustawy reformuj,!-ce system nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756), 

- liczba projekt6w realizowanych w ramach program6w miydzynarodowych 
przez i-t'!- jednostky samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jezeli i-ta 
jednostka bylajego liderem w roku 2014, w ramach zadaIi, 0 kt6rych mowa 
wart. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 zasadach 
finansowania nauki, oraz liczba projekt6w realizowanych w ramach 
program6w, inicjatyw lub przedsiywziyc miydzynarodowych, 
finansowanych lub dofinansowanych z cZysci budzetu paIistwa byd,!-cej 
w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 
1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzaj,!-ce ustawy 
reformuj,!-ce system nauki, z wyl,!-czeniem projekt6w realizowanych 
w ramach programu ramowego w zakresie badan naukowych i innowacji 
(2014-2020) "HORYZONT 2020", 
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Lhi - liczba projekt6w realizowanych w ramach program6w miydzynarodowych 
przez i-tll jednostky samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jezeli i-ta 
jednostka byla jego liderem, w roku 2014 w ramach programu ramowego 
w zakresie badan naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 
2020", 

Ukrah - liczba projekt6w realizowanych przez i-tll jednostky jako czlonka 
konsorcjum niebydllcego liderem tego konsorcjum w roku 2014, w ramach 
zadan, 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. 0 zasadach finansowania nauki z wy1llczeniem projekt6w 
realizowanych w ramach program6w lub inicjatyw miydzynarodowych oraz 
projekt6w wlasnych i promotor skich, finansowanych lub dofinansowanych 
z czysci budzetu panstwa bydllcej w dyspozycji ministra wlasciwego 
do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. -
Przepisy wprowadzajllce ustawy reformujllce system nauki, 

Uzagri - liczba projekt6w realizowanych w ramach program6w miydzynarodowych 
przez i-tll jednostky jako czlonka konsorcjum niebydllcego liderem tego 
konsorcjum w roku 2014, w ramach zadan, 0 kt6rych mowa w art. 5 pkt 1,3 
i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 zasadach finansowania nauki, oraz 
liczba projekt6w realizowanych w ramach program6w, inicjatyw lub 
przedsiywziyc miydzynarodowych, finansowanych lub dofinansowanych 
z czysci budzetu panstwa bydllcej w dyspozycji ministra wlasciwego 
do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. -
Przepisy wprowadzajllce ustawy reformujllce system nauki, z wy1llczeniem 
projektow realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badan 
naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020", 

U hi 	 - liczba projektow realizowanych w ramach program6w miydzynarodowych 
przez i -tll jednostky jako czlonka konsorcjum niebydllcego liderem tego 
konsorcjum, w roku poprzedzajllcym rok przyznania dotacji podstawowej 
w ramach programu ramowego w zakresie badan naukowych i innowacji 
(2014-2020) "HORYZONT 2020", 

UWAGA: 	 jesli liderem lub uczestnikiem projektu jest Politechnika Warszawska, 
a w projekcie bierze udzial n jednostek, kazdej z nich przypisuje siy 1 projekt 
realizowany. 

Waga skladnika badawczego Wb w 2015 r. przyjmuje wartosc 0,05. 

10. Skladnik uprawnien dla i-tej jednostki okresla siy ze wzoru: 

U. _ 2 . LUhab,i + LUdr,i 
I - Li(2 . LUhab,i + LUdr,i) 

gdzie: 

LUhab,i - liczba uprawnien do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w i-tej jednostce, 

LUdr,i 	 - liczba uprawnien do nadawania stopnia naukowego doktora w i-tej 
jednostce. 

Waga skladnika uprawnien Wu w 2015 r. przyjmuje wartosc 0,02. 
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11. SkJadnik wymiany dla i-tej jednostki okresla siy wg wzoru: 

gdzie: 

LUhab,i - liczba uprawnieil do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w i-tej jednostce, 

SZi - liczba student6w i uczestnik6w studi6w doktoranckich i- tej jednostki, 
kt6rzy odbywali w ramach wymiany miydzynarodowej ksztalcenie 
za granic,! trwaj,!ce co najmniej trzy miesi,!ce w roku akademickim 
2013/2014, 

SPi - liczba student6w i uczestnik6w studi6w doktoranckich z zagranicznej 
uczelni, kt6rzy odbywali w ramach wymiany miydzynarodowej ksztalcenie 
w i- tej jednostce trwaj,!ce co najmniej trzy miesi,!ce w roku akademickim 
2013/2014. 

Waga skladnika wymiany Ww w 2015 r. przyjmuje wartosc 0,03. 

12. Bilans rozliczen finansowych i-tej jednostki w ramach zlecen miftdzywydzialowych 
w roku akademickim 2013/2014 oblicza siy jako r6znicy wartosci kosztu zadail 
dydaktycznych zleconych i-tej jednostce i zadail zleconych przez i-t'! jednostky: 

Rmi = Rmpi - Rmzi' 
gdzie: 

SPi - liczba student6w i uczestnik6w studi6w doktoranckich z zagranicznej 
uczelni, kt6rzy odbywali w ramach wymiany miydzynarodowej ksztalcenie 
w i- tej jednostce trwaj,!ce co najmniej trzy miesi,!ce w roku akademickim 
2013/2014, 

Rmpi - sumaryczny koszt zadail dydaktycznych wykonanych przez i-t'! jednostky 
na rzecz innych jednostek, 

Rmzi - sumaryczny koszt zadail dydaktycznych zleconych przez i-t'! jednostky 
innym jednostkom. 

Sumaryczny koszt zadail dydaktycznych wykonanych przez i-t'! jednostky na rzecz innych 
jednostek obliczany jest wg wzoru: 

Rmpi = L(Lgpj,i . Cgj ) + L(Lgaj,i . Cgj ) 
j,rl=i jJ*i 

gdzie: 

Lgp·j,L · - liczba godzin przeliczeniowych na studiach stacjonarnych polskojyzycznych 
wykonanych przez jednostky j na rzecz jednostki i w roku akademickim 
2013/2014, 

Lga·j,L. - liczba godzin przeliczeniowych na studiach stacjonarnych 
angielskojyzycznych wykonanych przez jednostky j na rzecz jednostki 
i w roku akademickim 2013/2014, 

- cena godziny przeliczeniowej zajyc dydaktycznych wykonywanych przez 
jednostky j. 

13. Cena godziny przeliczeniowej zajyc dydaktycznych wykonywanych przez jednostky 
j wyznaczana jest wg wzoru: 
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gdzie: 

KSj - srednia kosztochlonnosc zajyc prowadzonych przez jednostkyj, 

Cgb - bazowa cena godziny przeliczeniowej zajyc dydaktycznych prowadzonych 
na Uczelni. 

14. Cena bazowa godziny zajyc okreslana jest na takim poziomie, by dla sredniej 
kosztochlonnosci kierunk6w na uczelni (w roku 2014 - ok. 2,562) cena godziny zajyc 
wynosila WS . kh, a wiyc zgodnie ze wzorem: 

Ws·kh 
Cgb = 	---==-----

Ws' Kspw + (1 - Ws) 

gdzie: 

KSj - srednia kosztochlonnosc zajyc prowadzonych przez jednostkyj, 

kh - stawka godzinowa okreslona w uchwale Senatu PW w sprawie zasad 
rozliczen za zajycia dydaktyczne zlecane innym wydzialom i jednostkom 
organizacyjnym PW, 

- srednia kosztochlonnosc kierunk6w prowadzonych na uczelni w roku 2014. 

15. Dotacjy dydaktycznq. wydzialu, kolegium lub studium w 2015 r. stanowi kwota obliczona 
zgodnie z punktami 4-14 niniejszej uchwaly. 

16. Wyliczona dotacja jest pomniejszana 0 kwoty ujemnego wyniku finansowego dzialalnosci 
dydaktycznej jednostki w 2014 r. Pomniejszenie moze byc rozlozone w czasie. Decyzjy 
w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek wydzialu, kolegium lub studium, zawierajq.cy 
program likwidacji zadluzenia. Wniosek powinien byc przedstawiony Rektorowi 
w terminie do 30 czerwca 2015 r. 

17. W 2015 r. jednostki bydq. dysponowac oszczydnosciami wedlug dotychczasowych zasad, 
tzn. po uzyskaniu zgody Rektora. 

18. Wraz z zawiadomieniem 0 wysokosci przyznanej dotacji dydaktycznej jednostki 
otrzymajq. zestawienie wszystkich danych uzytych do obliczen. 

19. Czysc og61nouczelniana (0) dotacji dydaktycznej jest dzielona kwotowo 
z przeznaczemem na: 

19.1. Funkcjonowanie organ6w samorzq.d6w studenckich i doktoranckich oraz innych 
organizacji i stowarzyszen studenckich i doktoranckich, 

19.2. 	 Dotacje celowe w dydaktyce, w tym dofinansowanie planu wydawniczego Oficyny 
Wydawniczej PW, 

19.3. 	 Remonty, 

19.4. 	 Badania z zakresu medycyny pracy, 

19.5. 	 Dzialalnosc og61nouczelnianq. (koszty og61ne), w tym: 
19.5.1. Zarzq.dzanie i administrowanie U czelniq., 
19.5.2. Centrum Wsp6lpracy Miydzynarodowej, 
19.5.3. Biblioteky GI6wnq., 
19.5.4. ZFSS - dla emeryt6w i rencist6w, 
19.5.5 . Centrum Informatyzacji PW, 

19.6. 	 2 % fundusz nagr6d dla nauczycieli akademickich, 
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19.7. Rezerwy Rektora. 

20. Szczeg610wy zakres przeznaczenia czysci og6lnouczelnianej (0) okreslony bydzie 
w zatwierdzonym przez Senat budzecie PW na 2015 r. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 

-3Jt?6f/lelc,~ ~ 
mgr Beata Dobrzeniecka prof. dr hab. inz. Jan Szmidt 
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zal/!cznik do uchwaly nr 298/XLVIIII2015 Senatu PW z dnia 20.05 .2015 

Spos6b wyIiczenia skorygowanej przeIiczeniowej Iiczby student6w jednostek i wartosci 
kosztochlonnosci zajcrc prowadzonych w jednostkach 

1. 	Przeliczeniow,!- liczby student6w i-tej jednostki LSPi oblicza siy z uwzglydnieniem: 

a) sprawnosci ksztalcenia poprzez zmniejszenie liczby student6w pierwszego roku 
studi6w I stopnia wsp6lczynnikiem sprawnosci ksztalcenia, 

b) wsp6lczynnik6w kosztochlonnosci (danych w tabeli 1), 

c) mnoznika 3 dla studi6w prowadzonych w jyzyku angielskim, 

d) mnoznik6w 5 i 1 dla uczestnik6w stacjonarnych studi6w doktoranckich odpowiednio 
pobieraj,!-cych i niepobieraj,!-cych stypendium. 

e) mnoznika sprawnosci ksztalcenia studi6w doktoranckich - z tytulu skrdlen 
doktorant6w I roku w ostatnich 3 latach. 

2. 	Zmniejszenie liczby student6w I roku studi6w I stopnia wylicza siy dla kazdego kierunku 
studi6w osobno, wedlug wzor6w: 

LSsmk,i = LSsk,i - (1 - wsk ) . LSS!,i 

LSamk,i = LSak,i - (1 - wsk ) .LSaL 

gdzie: 

-	 wsp6lczynnik sprawnosci ksztalcenia, kt6ry w roku 2015 wynOSI 

w
Wsk 


Sk=0,7641 


LSsmk,i - zmmeJszona liczba student6w studi6w stacjonarnych prowadzonych 
w jyzyku polskim na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

- liczba student6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jyzyku polskim 
na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

LSski - liczba student6w studi6w stacjonarnych I roku I stopnia prowadzonych 
w jyzyku polskim na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

LSamk,i - zmniejszona liczba student6w studi6w stacjonarnych prowadzonych 
w jyzyku angielskim na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

- liczba student6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jyzyku angielskim 
na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

- liczba student6w studi6w stacjonarnych I roku I stopnia prowadzonych 
w jyzyku angielskim na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

3. Przeliczeniow,!-liczby student6w i-tej jednostki LSPi oblicza siy ze wzoru: 

xi 	 xai 

LSPi = L(LSsmk,i . kSk) + L(3' LSamk,i . kSk) + 
k=l k=l 

yi 	 yi 

+ L(Ldd,i . kdd) + L(5' Ld_stYPd,i . kdd) 
d=l d=l 

9 



gdzie: 

LSak,i - liczba student6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jt(zyku angielskim 
na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

xi - liczba kierunk6w studi6w prowadzonych w jt(zyku polskim w i-tej 
jednostce, 

LSsmk,i - liczba student6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jt(zyku polskim 
na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

kSk - wskaznik kosztochlonnosci k-tego kierunku studi6w stacjonarnych 
prowadzonych w i-tej jednostce, zgodnie z wykazem w tabeli 1, 

xai - liczba kierunk6w studi6w prowadzonych w jt(zyku angielskim w i-tej 
jednostce, 

LSamk,i - liczba student6w studi6w stacjonarnych prowadzonych w jt(zyku angielskim 
na k-tym kierunku studi6w i-tej jednostki, 

yi - liczba dziedzin nauki, w kt6rych i-ta jednostka prowadzi studia 
doktoranckie, 

kdd - wskaznik kosztochlonnosci stacjonarnych studi6w doktoranckich 
prowadzonych w i-tej jednostce w d-tej dziedzinie nauki, 

Ldd,i - liczba uczestnik6w stacjonarnych studi6w doktoranckich l,!-cznie z osobami 
niebt(d,!-cymi obywatelami polskimi, ° kt6rych mowa wart. 43 ustawy 
(z wyl,!-czeniem os6b pozostaj,!-cych z i-t'!- jednostk,!- w stosunku pracy w d
tej dziedzinie w i-tej jednostce, niepobieraj,!-cych stypendi6w doktoranckich 
alba pobieraj,!-cych srodki finansowe w wysokosci kwoty zwit(kszenia 
stypendium doktoranckiego, °kt6rych mowa wart. 200a ustawy 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, 

Ld_stypc - liczba uczestnik6w stacjonarnych studi6w doktoranckich l,!-cznie z osobami 
niebt(d,!-cymi obywatelami polskimi, ° kt6rych mowa w art. 43 ustawy 
(z wyl,!-czeniem os6b pozostaj,!-cych z i-t'!- jednostk,!- w stosunku pracy), 
w d-tej dziedzinie w i-tej jednostce, pobieraj,!-cych stypendia doktoranckie 
(z wyl,!-czeniem os6b uwzglt(dnionych w ramach parametru Ldd,d. 

4. 	 Sredni,!- wartosc wsp6lczynnika kosztochlonnosci studi6w prowadzonych w jt(zyku polskim 
przez i-t'!- jednostkt( wyznacza sit( wedlug wzoru: 

- ~k~l(LSSk,i . kSk)
ks· = . 

I ~k~l LSSk,i 

Dla zajt(c zlecanych na Wydzial MiNI wsp6lczynnik kS i wynosi 1,5 a zlecanych 
na Wydzial Fizyki wynosi 3,0. 

Tabela ill 1. 


Wartosci wsp6lczynnika kosztochlonnosci kSk kierunk6w studi6w 


Lp. Kierunek studi6w 
W sp61czynnik 

kosztochlonnosci kSk 

1. Administracja 1,4 
2. Architektura i Urbanistyka 2,0 
3. Automatyka i Robotyka 3,0 
4. Biotechnologia 3,0 
5. Budownictwo 2,5 
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6. Edukacj a Techniczno-Informatyczna 2,0 
7. Ekonomia 1,0 
8. Elektrotechnika 3,0 
9. Elektronika 3,0 
10. Energetyka 3,0 
11. Fizyka Techniczna 3,0 
12. Fotonika 2,5 
13. Geodezj a i Karto grafia 2,5 
14. Gospodarka przestrzenna 2,0 
15. Informatyka 2,5 
16. InZynieria biomedyczna 3,0 
17. Inzynieria Chemiczna i Procesowa 3,0 
18. Inzynieria Materialowa 3,0 
19. InZynieria Srodowiska 2,5 

20. 
InZynieria Pojazd6w Elektrycznych i 
Hybrydowych 

2,5 

21. Matematyka 1,5 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Mechanika i Budowa Maszyn 3,0 
Mechatronika 3,0 
Ochrona Srodowiska 2,5 
Papiernictwo i Poligrafia 3,0 
Technologia Chemiczna 3,0 
Lotnictwo i kosmonautyka 3,0 
Telekomunikacja 3,0 

29. 
30. 

Transport 2,5 
Zarz'ldzanie i Inzynieria Produkcji 2,0 

31. Zarz'ldzanie 1,5 

Wsp6lczynnik kosztochlonnosci dlajyzyk6w obcych wynosi 1,0. 

Wsp6lczynnik kosztochlonnosci dla zajyc wychowania fizycznego i sportu wynosi 1,0. 

Wsp6lczynnik kosztochlonnosci ksztalcenia na studiach doktoranckich prowadzonych 
w naukach fizycznych i technicznych wynosi 3,0, a w naukach matematycznych 1,5. 

5. 	Przeliczeniowe liczby student6w oblicza siy na podstawie: 

• 	 liczby student6w wydzial6w i kolegium na poszczeg6lnych rodzajach, kierunkach 
i latach studi6w wedlug danych z 30 listopada 2014 r. z wyl'lczeniem os6b 
po ostatnim roku studi6w bez egzaminu dyplomowego (zgodnie ze Sprawozdaniem 
S-10). 

Do wyliczen wziyto liczby student6w studi6w stacjonarnych l'lcznie z osobami 
uprawnionymi do podejmowania i odbywania studi6w na zasadach obywateli polskich 
oraz przyjytymi na studia na podstawie um6w miydzynarodowych lub decyzji 
ministra. 

• 	 liczby uczestnik6w studi6w doktoranckich wedlug danych z 31 grudnia 2014 r. 

Dane dotycz'lce liczby student6w i doktorant6w s'l zgodne z przekazanymi 
doMNiSW. 

6. 	 W wyliczeniach S'l wykorzystywane liczby godzin obliczeniowych zrealizowanych 
i rozliczonych w roku akademickim 2013/2014. 
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