
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-107/2020

w roku akademickim (wybierz rok z listy)

w Instytucie  

0,00 zł

Rezerwa 0,00 zł

wybierz Nazwa zadania: Koszty łącznie: -  zł                                 

Nr pozycji Koszt pozycji

1

2

3

wybierz Nazwa zadania: Koszty łącznie: -  zł                                 

Nr pozycji Koszt pozycji

wybierz Nazwa zadania: Koszty łącznie: -  zł                                 

Nr pozycji Koszt pozycji

wybierz Nazwa zadania: Koszty łącznie: -  zł                                 

Nr pozycji Koszt pozycji

DATA: SPORZĄDZIŁ:

tel:

e-mail:

ZATWIERDZIŁ:

Uwagi:

1) formularz proszę dostosować do liczby zadań

2) w trakcie roku możliwe są przesunięcia środków między zadaniami

3) formularz sporządza prezes koła naukowego lub jego opiekun

4) formularz zatwierdza właściwy dyrektor instytutu

Kluczowe pozycje wydatków realizowanych w ramach zadania

Kluczowe pozycje wydatków realizowanych w ramach zadania

Kluczowe pozycje wydatków realizowanych w ramach zadania

ZADANIA PLANOWANE PRZEZ KOŁO NAUKOWE

nazwa koła

  wybierz z listy
nazwa instytutu

Kwota przyznana przez Dyrekcję 

Instytutu:
Kwota zaplanowana przez koło na działalność:

Kluczowe pozycje wydatków realizowanych w ramach zadania



Informacje do załącznika „Zadania planowane przez koło naukowe” 

 

1. Wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów; 

2. Wydatki powinny być związane z działalnością naukową kół, rozwój kompetencji badawczych, 

działalność promocyjną koła i integracyjną członków kół. 

W szczególności wydatki planowane przez koła naukowe mogą obejmować koszty: 

1. czynnego udziału w konferencjach naukowych bądź wyjazdach na konkursy jako reprezentacja 

studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w tym: opłaty konferencyjnej, noclegu), 

2. koszty przejazdu na czynny udział w konferencjach, konkursach – przy czym konieczne jest 

posiadanie faktury VAT lub biletu (za wyjątkiem biletów kupionych przez Internet – w tym 

przypadku konieczne jest posiadanie faktury VAT), 

3. organizacji konferencji, seminariów, warsztatów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, 

4. działalności artystycznej (w przypadku kół naukowych funkcjonujących w obrębie Wydziału 

Stuki) 

5. działalności edukacyjnej (organizacji doświadczeń, pokazy naukowe). 

 

 

 


