
  

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:  

§ 1 
W Regulaminie studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 170/2020 Rektora Politechniki 
Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych (Monitor Prawny PŚ 
z 2020 r. poz. 790), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek dotyczący uruchomienia studiów podyplomowych oraz powstała w trakcie przebiegu 
studiów dokumentacja są procedowane w SOD, jeśli system informatyczny na to pozwala.”, 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rektor powołuje kierownika studiów podyplomowych na wniosek kierownika jednostki, 
w której prowadzone będą studia podyplomowe.”, 

3) w § 8 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. Dla zapewnienia prawidłowego systemu rozliczania kosztów wprowadza się następującą 
symboliczną numerację poszczególnych studiów podyplomowych: 

SPD-n/symbol jednostki/rok rozpoczęcia studiów podyplomowych, 

gdzie n jest liczbą porządkową studiów podyplomowych w danym roku kalendarzowym. 
Wszystkie umowy, zamówienia, rachunki z funduszu bezosobowego, faktury, delegacje, 
rozliczenia i inne koszty związane z prowadzeniem studiów podyplomowych powinny być 
oznaczone ustalonym symbolem.”, 

4) w § 11 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: 

„5. Kierownik studiów podyplomowych odpowiada za prowadzenie, aktualizację, wykorzystywanie 
i ochronę zbioru danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych.”, 

5) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z osobistego konta Internetowej Rejestracji 
Kandydatów (IRK) założonego podczas rejestracji internetowej na studia,”, 

6) w § 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Załączniki nr 5 i 6 stanowią realizację obowiązku informacyjnego wynikającego odpowiednio 
z art. 13 lub art.26 RODO. Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia musi zostać 
spełniony na etapie rekrutacji.”, 

7) załącznik nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 
do niniejszego zarządzenia, 



  

 

8) wprowadza się załącznik nr 7 do Regulaminu studiów podyplomowych stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



  

 

Gliwice, dnia  .............................................  

BUDŻET 
studiów podyplomowych 

wstępny/ostateczny/wynikowy* 

symbol: SPD-…../R......../20…….. 

numer projektu ZSI:……………………………… 

Nazwa studiów podyplomowych:  ..............................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

trwających od  ................................   do ………………………… 

1. Koszty bezpośrednie 

1) osobowy fundusz płac, w tym: 

a) dodatek za kierownictwo: 

 miesięcznie  .....................  zł 

 za czas trwania studiów  .....................  zł 

b) obsługa administracyjno-techniczna: 

 miesięcznie  .....................  zł 

 za czas trwania studiów  .....................  zł 

2) bezosobowy fundusz płac, w tym: 

a) zajęcia dydaktyczne: 

 stawka za godzinę według załącznika B1 

 ogółem  .....................  zł 

b) obsługa administracyjno-techniczna**: 

 miesięcznie  .....................  zł 

 za czas trwania studiów  .....................  zł 

3) składka na ZUS oraz Fundusz Pracy  ...................  zł 

4) ZFŚS .………………..  zł 

5) DWR .………………..  zł 

6) PPK .………………..  zł 

7) zakup materiałów .………………..  zł 



  

 

8) usługi obce .………………..  zł 

9) promocja .………………..  zł 

Razem koszty bezpośrednie: .……………….  zł 

2. Koszty pośrednie: 

1) koszty jednostki .………………..  zł 

2) koszty ogólnouczelniane .………………..  zł 

Razem koszty pośrednie: .……………….. zł 

3. Koszty ogółem: .……………….. zł 

4. Przychody studiów: 

1) liczba uczestników .……………….. 

2) opłata jednego uczestnika .……………….. zł 

3) przychody z opłat .……………….. zł 

5. Zysk (przychód jednostki) studiów podyplomowych:  

(przychody z opłat minus koszty ogółem) .……………….. zł 

 sporządził akceptacja 

 kierownik studiów podyplomowych kierownika jednostki 

  .......................................................   ........................................................  
 (data i podpis) (data i podpis) 

 kontrasygnata kwestora prorektor ds. studenckich i kształcenia 

  .......................................................   ........................................................  
 (data i podpis) (data i podpis) 

* właściwe podkreślić 

** ująć odpowiednio w zależności od formy zatrudnienia  



  

 

ZGODA 
na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

 ...................................................................................................................................................................................  
 (imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Śląską moich danych osobowych w celach 
marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 344). 

Zakres danych: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres email, 

3) nazwa studiów podyplomowych. 

Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę, pisząc na adres: , co pozostanie 
bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem przed jej wycofaniem. 

  ...................................................................  
 (data i czytelny podpis kandydata) 

mailto:iod@polsl.pl

