
Zarządzenie nr 135 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 lipca 2021 r.  

w sprawie wysokości kosztu godziny dydaktycznej w 2021 roku  

wykonywanej na studiach stacjonarnych  

w ramach kooperacji między wydziałami ZUT 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 Algorytmu ZUT, stanowiącego 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81 Rektora ZUT z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie podziału 

oraz zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok 2021, zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kosztu godziny 

dydaktycznej w 2021 roku wykonywanej na studiach stacjonarnych w ramach kooperacji między 

wydziałami Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wprowadza się zmiany: 

1) w tytule zarządzenia oraz w § 1 ust. 1 po wyrazie „stacjonarnych” dodaje się wyrazy 

„i niestacjonarnych”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

W celu rozliczenia kooperacji dydaktycznej należy złożyć w Dziale Kształcenia oraz w Dziale 

Ekonomicznym oddzielnie dla poszczególnych form studiów następujące dokumenty:  

1) umowę o prowadzenie na studiach stacjonarnych zajęć dydaktycznych przez jednostkę 

(wzór umowy – załącznik nr 1) wraz z ich wykazem w „Planowaniu zleconych na studiach 

stacjonarnych zajęć dydaktycznych w roku akademickim …” (wzór wykazu – załącznik 

do umowy) – w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2021 r.;  

2) umowę o prowadzenie na studiach niestacjonarnych zajęć dydaktycznych przez jednostkę 

(wzór umowy – załącznik nr 1a) wraz z ich wykazem w „Planowaniu zleconych na studiach 

niestacjonarnych zajęć dydaktycznych w roku akademickim …” (wzór wykazu – załącznik 

do umowy) – w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r.;  



3) rozliczenie zleconych na studiach stacjonarnych i oddzielnie na studiach niestacjonarnych 

zajęć dydaktycznych (wzór rozliczenia – załącznik nr 2) – w nieprzekraczalnym terminie 

do 30 czerwca 2022 r.; 

4) aneks do umów, o których mowa w pkt. 1 i 2, w przypadku wystąpienia w roku 

akademickim zmian w prowadzeniu zajęć dydaktycznych – w nieprzekraczalnym terminie 

do 20 kwietnia 2022 r.”; 

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany: 

a) w tytule umowy po wyrazach „o prowadzenie” dodaje się wyrazy „na studiach 

stacjonarnych”, 

b) w pkt 2 wyrazy „dotacja MNiSW” zastępuje się wyrazami: „subwencja na utrzymanie 

potencjału dydaktycznego”; 

4) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu, jak stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia; 

5) w załączniku do umowy:  

a) w tytule po wyrazach „Planowanie zleconych” dodaje się wyrazy „na studiach stacjonarnych/ 

niestacjonarnych*”, 

b) w tabeli w nagłówku w kolumnie 5. wyrazy „Rodzaj studiów” zastępuje się wyrazami „Forma 

i poziom studiów”, 

c) poniżej tabeli dodaje się przypis w brzmieniu: „* odpowiednie skreślić”; 

6) w załączniku nr 2: 

a) w tytule po wyrazach „Rozliczenie zleconych” dodaje się wyrazy „na studiach stacjonarnych/ 

niestacjonarnych*”, 

b) w tabeli w nagłówku w kolumnie 5. wyrazy „Rodzaj studiów” zastępuje się wyrazami: „Forma 

i poziom studiów”, 

c) poniżej tabeli dodaje się przypis w brzmieniu: „*odpowiednie skreślić”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektora 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  



Załącznik  

do zarządzenia nr 135 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2021 r. 

Umowa 

o prowadzenie na studiach niestacjonarnych zajęć dydaktycznych przez jednostkę  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

zawarta w dniu  ....................  r.  

pomiędzy: 

 ..............................................................................................  (nazwa jednostki zlecającej prowadzenie zajęć),  

reprezentowanym przez  

 ...................................................................................................  (tytuł, imię i nazwisko kierownika jednostki),  

zwanym dalej zlecającym 

a 

 ..........................................................................................  (nazwa jednostki przyjmującej prowadzenie zajęć),  

reprezentowanym przez 

 ...................................................................................................  (tytuł, imię i nazwisko kierownika jednostki),  

zwanym dalej przyjmującym. 

1. Zlecający zleca przyjmującemu wykonanie w  ...................  r.  .........  obliczeniowych godzin zajęć 

dydaktycznych, wymienionych w załączniku do umowy pn. „Planowanie zleconych zajęć 

dydaktycznych między wydziałami z tytułu kooperacji”, stanowiącym nieodłączną część do 

niniejszej umowy, a przyjmujący zobowiązuje się do ich wykonania.  

2. Za wykonywanie zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt 1, zlecający przekaże 

przyjmującemu środki w łącznej wysokości  ...................  zł (słownie:  .............................................  

 ......................... ), płatne: opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych. 

3. Okres rozliczenia kooperacyjnego obejmuje zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w roku 

akademickim  ................... , tj. od  ................  r. do  ................  r. 

4. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 

zlecającego, przyjmującego, Działu Kształcenia i Działu Ekonomicznego.  



5. Integralną część umowy stanowi załącznik „Planowanie zleconych zajęć dydaktycznych między 

wydziałami z tytułu kooperacji”. 

Zlecający  ........................................  (podpis kierownika jednostki) 

Przyjmujący  ...................................  (podpis kierownika jednostki) 
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