Załącznik
do Zarządzenia Nr 7/16
Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 21 stycznia 2016 roku

I. Wyliczenie kosztu przeprowadzenia procedury przez PWSZ w Pile dotyczącej
wewnętrznego systemu potwierdzania efektów uczenia się odnośnie osoby
zainteresowanej – Kandydata RPL.
1.

Do wyliczeń przyjęto poniższe stawki wynagrodzeń dla poszczególnych uczestników
procedury wraz z kosztami Uczelni:
1) Dyrektor Instytutu (Przewodniczący Instytutowej Komisji RPL, Członek
Uczelnianej Komisji RPL) – 40 zł/h
2) Uczelniany koordynator RPL – 40 zł/h
3) Kierownik Zakładu ( Doradca RPL) – 50 zł/h
4) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący Uczelnianej
Komisji RPL – 40 zł/h
5) Nauczyciel akademicki (Asesor RPL) – 40 zł/h
6) Nauczyciel akademicki (Członek Instytutowej Komisji RPL) – 40 zł/h
7) Nauczyciel akademicki (Członek Uczelnianej Komisji RPL) – 40 zł/h
oraz przyjęto ryczałtowo czas niezbędny do przeprowadzenia procedury.

2. Kalkulacja kosztu przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się:
1) Uczelniany Koordynator – 1h x 40 zł = 40 zł
2) Kierownik Zakładu (Doradca RPL) – 2h x 50 zł = 100 zł
3) Koszty obsługi administracyjnej – 40 zł
4) udział i praca w komisji RPL Instytutowej i Uczelnianej:
a) Dyrektor Instytutu lub jego zastępca (Przewodniczący Instytutowej Komisji
RPL, Członek Uczelnianej Komisji RPL) – 1h x 40 zł = 40 zł
b) Nauczyciel akademicki (Asesor RPL) – 2h x 40 zł = 80 zł
c) Nauczyciel akademicki(Członek Instytutowej Komisji RPL) – 1h x 40 zł = 40 zł
d) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący Uczelnianej
Komisji RPL) – 1h x 40 zł = 40 zł
e) Nauczyciel akademicki( Członek Uczelnianej Komisji RPL) – 1h x 40 zł = 40 zł
Łączny koszt przeprowadzenia postępowania podstawowego wynosi 420 zł
Powyższa kalkulacja uwzględnia procedurę podstawową w ramach, której dochodzi
do potwierdzania efektów uczenia się dotyczących tylko jednego przedmiotu/modułu.
W przypadku, jeśli Kandydat RPL wnioskuje o potwierdzanie efektów uczenia się w więcej
niż jednym przedmiocie/module to za każdy następny przedmiot/moduł wzrasta kwota o koszt
wynagrodzenia dodatkowych 2 nauczycieli akademickich:
1) Nauczyciel akademicki (Asesor RPL) – 1h x 40 zł = 40 zł
2) Nauczyciel akademicki (Członek Instytutowej Komisji RPL) – 1h x 40 zł = 40 zł
Łączny koszt przeprowadzenia postępowania za każdy następny przedmiot/moduł 80 zł

3.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wysokość opłaty
za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów
ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%, tj.:
1) wysokość opłaty podstawowej nie może przekraczać 504 zł
2) wysokość opłaty za każdy dodatkowy przedmiot nie może przekraczać 96 zł

II. Wynagrodzenia osób biorących udział w potwierdzeniu efektów uczenia się.
1.

2.
3.

Osobom biorącym udział w procedurze potwierdzania efektów uczenia się przysługują
gratyfikacje za czynności wskazane w procedurze zgodnie z wyliczeniem
przedstawionym powyżej.
Wypłata wynagrodzenia z tego tytułu zostanie wykonana w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym dokonano procedury potwierdzania efektów uczenia się.
Stawki wynagrodzeń podlegają opodatkowaniu i opłaceniu składki ZUS. Uczestnicy
procesu (pracownicy) otrzymują kwoty odpowiednio pomniejszone o koszty
ponoszone przez Uczelnie.

