Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących kursów dokształcających na
Politechnice Gdańskiej.

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. poz. 572 z 2012 r.) oraz § 64 ust. 3 statutu Politechniki Gdańskiej zarządzam, co następuje:
§1 Wprowadzam następujące wzory dokumentów obowiązujące przy tworzeniu, organizacji
i likwidacji kursów dokształcających na Politechnice Gdańskiej:
1. wzór wniosku o utworzenie/wznowienie kursu dokształcającego, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia,
2. wzór założeń techniczno-organizacyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
3. wzór ramowego programu zajęć dydaktycznych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia,
4. wzór wykazu osób prowadzących zajęcia w ramach kursu dokształcającego, stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. wzór preliminarza kosztów kursu dokształcającego, stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszego zarządzenia.
§2
1. Utworzenie lub wznowienie kursu dokształcającego następuje na podstawie decyzji
rektora na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, pozytywnie zaopiniowany przez
radę jednostki organizacyjnej.
2. Wymagane są następujące dokumenty: wniosek o utworzenie/wznowienie kursu
dokształcającego, założenia techniczno–organizacyjne, ramowy program zajęć
dydaktycznych, wykaz osób prowadzących zajęcia w ramach kursu dokształcającego,
preliminarz kosztów kursu dokształcającego.
3. Komplet dokumentów, w dwóch egzemplarzach, należy złożyć do działu kształcenia
i programów studiów najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora
Politechniki Gdańskiej nr 65/2007 z 31 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia
wzorów dokumentów dotyczących kursów dokształcających na Politechnice Gdańskiej

--------------------------------------prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG

<nazwa wydziału>

załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Prorektor właściwy ds. kształcenia
…………………………………….
przez
Dział Kształcenia i Programów Studiów
w miejscu

Wniosek o utworzenie/wznowienie kursu dokształcającego
………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa kursu dokształcającego)

Uzasadnienie potrzeby utworzenia/wznowienia kursu:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Planowana liczba uczestników: …………
Czas trwania kursu: od ……………………………..do …………………………
(miesiąc, rok)
(miesiąc, rok)
Sposób organizacji : …………………………………………………………………………………..
(stacjonarne, niestacjonarne)
Proponowana obsada kierownika kursu: ………………………………...………………………………...
Rada jednostki organizacyjnej:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Kierownik jednostki prowadzącej kurs
dnia …………………………

…………………………………………..

<nazwa wydziału>

załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Założenia techniczno-organizacyjne
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa kursu dokształcającego)

1. Liczba godzin zajęć (ogółem): …………
2. Miejsce zajęć: …………………………………………….....................................................................
3. Częstotliwość zajęć: ………………………………………………………………………………………
4. Forma zajęć: …………………………………………………………………………………………………
(wykład, ćwiczenia, projekt, laboratorium, inne)

5. Forma zaliczenia: ……………………………………........................................................................
(egzamin, kolokwium, test, projekt, zadania, ćwiczenia, prezentacja, praca zaliczeniowa, inne)

6. Podstawa wydania świadectwa: ………………………..................................................................

dnia …………………………

………….…………………………..
kierownik kursu dokształcającego

<nazwa wydziału>

załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Ramowy program zajęć dydaktycznych
………………………………….…………………………………………………………………………..
(nazwa kursu dokształcającego)

1. Wykaz przedmiotów i ich wymiar godzinowy:
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Razem:

dnia …………………………

………….…………………………..
kierownik kursu dokształcającego

<nazwa wydziału>

załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Wykaz osób prowadzących zajęcia w ramach kursu dokształcającego
…………………………………….…………………………………………………………………………..
(nazwa kursu dokształcającego)

Lp.

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia

Liczba
godzin

Nazwa przedmiotu

Podstawowe miejsce
pracy osoby
prowadzącej zajęcia

Razem:

dnia …………………………

………….…………………………..
kierownik kursu dokształcającego

<nazwa wydziału>

załącznik nr 5
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 2/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Zadanie nr ...................
PRELIMINARZ
kosztów kursu dokształcającego
………………………………………………………………………………..
(nazwa kursu dokształcającego)
WZÓR
Termin realizacji:
Liczba uczestników:
I Koszty bezpośrednie razem
w tym:

ilość

kwota

łącznie

1) Osobowy fundusz płac
1a. Wynagrodzenie kierownika (zw. wynagr.)

-

- Narzut ZUS + odpisy od poz. 1a

-

-

1b. Obsługa admin.- księgowa - zw. wynagr. /miesiące/

-

1c. Wynagrodzenie pracowników PG -zw.wynagr /godz./

-

1d. Wynagrodzenie za kierowanie prac. zalicz. /ilość/

-

- Narzut ZUS i odpisy od poz. 1b, 1c, 1d.
1e. 13-tka od pozycji 1a, 1b, 1c, 1d.
- Narzut ZUS od poz. 1e.

-

-

-

-

-

-

2) Bezosobowy fundusz płac
2a. Wynagrodzenie z tytułu umowy c-p

-

- Narzut ZUS od poz. 2a.

-

3) Koszty zużycia materiałów /miesiące/

-

4) Koszty usług obcych
5) Pozostałe koszty bezpośrednie
II Koszty pośrednie razem

-

w tym:
Narzut kosztów ogólnouczelnianych

-

Narzut kosztów wydziałowych

-

III Ogółem koszty (I+II) zł

-

IV Zysk

-

V RAZEM (III+IV)

-

WPŁYWY

-

Liczba uczestników
Koszt przypadający na 1 uczestnika
Sporządził:
dnia……………………

Zatwierdził:

