ZaáącznikQU
do zarządzenia nr 5HNWRUD8-]OLSFDU

UNIWERSYTET JAGIELLOēSKI

8PRZDQU
o warunkach odpáatnoĞci za studia podyplomowe w Uniwersytecie JagielloĔskim
(wzór)
8PRZD]DZDUWDZ.UDNRZLHZGQLX
pomiĊdzy Panią/Panem ........................................................................................................
zamieszkaáą/yP
legitymującą/ym siĊ dowodem osobistym:
VHULDLQXPHU
DOERLQQ\PGRZRGHPtoĪsamoĞci .........................................................................................................

3(6(/
przyjĊtą/ym w poczet sáuchaczy studiów podyplomowych 6\VWHP\,QIRUPDFML*HRJUDILF]QHM81,*,6
QD:\G]LDOH%LRORJLLL1DXNR=LHPL
Z,QVW\WXFLH*HRJUDILLL*RVSRGDUNL3U]HVWU]HQQHM
podającym adres do korespondencji ......................................................................

zwanym dalej „Sáuchaczem”
D
Uniwersytetem JagielloĔskim, z siedzibą w Krakowie, ul. GoáĊbia 24, reprezentowanym przez
']LHNDQD:\G]LDX%LRORJLLL1DXNR=LHPLGUKDE0DJRU]DWʒ.UXF]HN
dziaáającego z upowaĪnienia Rektora Uniwersytetu JagielloĔskiego,
zwanym dalej „Uczelnią”.
Indywidualny numer rachunku bankowego, na który naleĪy wnosiü opáaty za usáugi edukacyjne:
…………….…………………………………………………………………………………………………..

§1
'HILQLFMHXPRZQH
8Īyte w umowie okreĞlenia oznaczają:
 8VWDZD–XVWDZD]GQLDOLSFDU– Prawo o szkolnictwie wyĪszym ']8]USR]
572, z póĨn. zm.);
 5HJXODPLQ – Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie JagielloĔskim przyjĊty
przez Senat UJ uchwaáą nU 9,]GQLDF]HUZFDU z póĨn. zm. 
 6WDWXW 8- – Statut Uniwersytetu JagielloĔskiego przyjĊty przez Senat UJ uchwaáą
QU16/VI/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. (z póĨn. zm.);
 NLHURZQLN SRGVWDZRZHM MHGQRVWNL RUJDQL]DF\MQHM – dziekan Wydziaáu OXE Z SU]\SDGNX
Medycznego Centrum Ksztaácenia Podyplomowego UJ – G\UHNWRU 0HG\F]QHJR &HQWUXP
Ksztaácenia Podyplomowego UJ;
 F]HVQH – opáata pobierana przez UczelniĊ za Ğwiadczone usáugi edukacyjne związane
z prowadzeniem studiów podyplomowych na podstawie DUWXVWSNW8VWDZ\



naleĪy wpisaü peáną nazwĊ studiów podyplomowych, w brzmieniu przyjĊtym przez Senat Uniwersytetu
JagielloĔskiego lub w drodze zarządzenia Rektora UJ

§2
3U]HGPLRW8PRZ\
Przedmiotem niniejszej Umowy jest okreĞlenie warunków odpáatnoĞci za studia podyplomowe
6\VWHP\,QIRUPDFML*HRJUDILF]QHM81,*,6

§3
OĞwiadczenia Stron
 Uczelnia oĞwiadcza, Īe:
 prowadzi studia podyplomowe w zakresie obszaru ksztaácenia, z którym związany jest
FR najmniej jeden kierunek studiów przez nią prowadzony;
 speánia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbĊdnym wyposaĪeniem materialnym,
GR prowadzenia ksztaácenia na studiach wybranych przez Sáuchacza;
 organizacjĊ i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki 6áuchacza okreĞla
5HJXODPLQ
 Ponadto Uczelnia oĞwiadcza, Īe:
 szczegóáowe warunki studiowania na studiach podyplomowych zawierające: wykaz
przedmiotów
wraz
z
liczbą
godzin
wykáadów,
üwiczeĔ,
laboratoriów

L SUDNW\N , wykaz nazwisk osób prowadzących zajĊcia dydaktyczne wraz z ich stopniami
naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia
poszczególnych przedmiotów, bĊdą podawane do wiadomoĞci Sáuchacza za poĞrednictwem
VWURQ\LQWHUQHWRZHMZZZXMHGXSOOXEVSHFMDOQHMWDEOLF\RJáRV]HQLRZHMSU]HGUR]SRF]ĊFLHP
kaĪdego semestru;
 pobiera opáaty wyáącznie za usáugi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 Ustawy.
 Sáuchacz oĞwiadcza, Īe zapoznaá siĊ ze Statutem UJ oraz Regulaminem, uchwaáą nr9,
6HQDWX 8- ] GQLD  F]HUZFD  U w sprawie zasad pobierania opáat za usáugi edukacyjne
oraz wzorów umów o warunkach pobierania opáat związanych z odbywaniem studiów
ZUniwersytecie JagielloĔskim RUD] zarządzeniem Rektora Uniwersytetu JagielloĔskiego
Zsprawie wysokoĞci opáat za usáugi edukacyjne na dany rok akademicki, których treĞü znajduje
siĊ na stronie www.uj.eduSO
§
Zobowiązania Stron
 Uczelnia zobowiązuje siĊ do:
 przestrzegania praw Sáuchacza przewidzianych w Regulaminie;
 przeprowadzania zajĊü dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających
RGSRZLHGQLHNZDOLILNDFMHQDXNRZHG\GDNW\F]QHOXE]DZRGRZH
 zapewnienia kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi
prowadzonych zajĊü, sal dydaktycznych i wyposaĪenia niezbĊdnego do prawidáowej
realizacji programu studiów podyplomowych;
 zapewnienia obsáugi administracyjnoWHFKnicznej studiów;
 prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów;
 zapewnienia moĪliwoĞci korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni QD ]DVDGDFK
XVWDORQ\FKZ8F]HOQL
 udostĊpniania na stronie internetowej Uczelni lub jednostek prowadzących studia,
informacji na temat planu i programu ksztaácenia oraz na temat wysokoĞci i WHUPLQX
wnoszenia opáat za studia podyplomowe;
 wydania po ukoĔczeniu studiów Ğwiadectwa ich ukoĔczenia.


naleĪy wpisaü peáną nazwĊ studiów podyplomowych zgodnie z brzmieniem przyjĊtym przez 6HQDW 8QLZHUV\WHWX
-agielloĔskiego lub w drodze zarządzenia Rektora UJ

jeĪeli plan studiów i program ksztaácenia obowiązujący na danym kierunku studiów podyplomowych je przewiduje

 Sáuchacz zobowiązuje siĊ do:
 uczestniczenia w zajĊciach dydaktycznych i innych okreĞlonych programem studiów oraz
uzyskania wymaganych tym programem zaliczeĔ i egzaminów;
 przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakáada na niego Ustawa, Statut UJ oraz
Regulamin,
a
takĪe
do
przestrzegania
aktów
wewnĊtrznych
Uczelni
LSU]HSLVów porządkowych;
 terminowego wnoszenia czesnego przez caáy okres trwania studiów podyplomowych.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora UJ wysokoĞü opáaty za studia podyplomowe wynosi
]á VáRZQLHVLHGHPW\VLĊF\GZLHĞFLH]áRW\FK
 Opáata, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, wnoszona jest jednorazowo/w ratach semestralnych
ZnastĊpujących terminach:
– I rata lub opáata jednorazowa –GRU
 ,,UDWD –GRU
 Sáuchacz zobowiązuje siĊ do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie VZRLFK GDQ\FK
RVRERZ\FK ]DZDUW\FK Z QLQLHMV]HM 8PRZLH Z W\P DGUHVX ]DPLHV]NDQLD 6NXWNL ]DQLHFKDQLD
wykonania tego obowiązku obciąĪaü bĊdą Sáuchacza.
 :arunkiem uczestnictwa w zajĊciach na studiach jest wniesienie opáaty za studia okreĞlonej
Z odrĊbnych przepisach, chyba Īe studia w danej edycji są nieodpáatne dla Sáuchaczy.

§5
Szczegóáowe zasady pobierania opáat
 &]HVQHZQRV]RQHMHVWQDUDFKXQHNEDQNRZ\ZVND]DQ\QDSLHUZV]HMVWURQLHQLQLHMV]HM8PRZ\
=PLDQD QXPHUX UDFKXQNX EDQNRZHJR QLH Z\PDJD ]PLDQ\ 8PRZ\ 2 ]PLDQLH QXPHUX
rachunku bankowego Uczelnia zawiadamia Sáuchacza.
 Za datĊ dokonania opáaty uwaĪa siĊ datĊ uznania rachunku bankowego Uczelni.
 2Gnieterminowo wnoszonych opáat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za opóĨnienie
 Sáuchacz, na wezwanie Uczelni, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opáaty.
 Uczelnia nie odpowiada za nastĊpstwa báĊdnego zakwalifikowania wpáaty powstaáe na skutek
RkolicznoĞci leĪących po stronie wpáacającego, w szczególnoĞci w wyniku wpisania
niewáaĞciwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 W przypadku niewniesienia opáaty w terminie kierownik studiów podyplomowych pisemnie
wzywa Sáuchacza do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia dorĊczenia wezwania do zapáaty,
pod rygorem skreĞlenia z listy sáuchaczy. Po bezskutecznym upáywie terminu, o którym mowa
w ust. 2, kierownik studiów podyplomowych skreĞla Sáuchacza z listy sáuchaczy.
§6
7HUPLQLwarunki obowiązywania Umowy
 Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów podyplomowych, o których mowa
Z § 2 Umowy, tj. na okres GZyFK semestrów.
 Niniejsza Umowa rozwiązuje siĊ przed upáywem terminu, o którym mowa w ust. 1,
ZSU]\SDGNX
 ostatecznego skreĞlenia z listy sáuchaczy;
 záoĪenia pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych.
 Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukoĔczenia studiów przez Sáuchacza.

niepotrzebne skreĞliü

§7
Zwolnienie z opáat lub rozáoĪenie na raty
 Zgodnie z § 15 ust. 1 5HJXODPLQX Z wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach,
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej moĪe wyraziü zgodĊ na rozáoĪenie opáaty za
studia na raty lub moĪe zwolniü sáuchacza z czĊĞci opáaty za studia.
 =JRGQLH ] § 15 ust. 2 RegulamiQX zwolnienie z opáaty za pierwszy semestr studiów
SRG\SORPRZ\FKMHVWQLHGRSXV]F]DOQH
§8
:\SRZLHG]HQLH8PRZ\
 Strony Umowy mogą ją wypowiedzieü w kaĪdym czasie.
 Wypowiedzenie powinno nastąpiü w formie pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.
§9
=ZURWZQLesionych opáat
 Sáuchacz moĪe domagaü siĊ zwrotu wniesionego czesnego w caáoĞci w przypadku
wypowiedzenia niniejszej Umowy przed rozpoczĊciem studiów podyplomowych.
 W przypadku wypowiedzenia Umowy po rozpoczĊciu zajĊü lub skreĞlenia z listy sáuchaczy,
Sáuchacz moĪe ubiegaü siĊ – na jego pisemny wniosek zawierający aktualny numer konta
EDQNRZHJR – R ]ZURW czĊĞci wniesionej opáaty w wysokoĞci proporcjonalnej
GR SU]HSURZadzonych zajĊü objĊtych planem studiów podyplomowych oraz ponoszonych
Zramach studiów kosztów, licząc od dnia, w którym wypowiedziaá UmowĊ lub zostaá
skreĞlony z listy sáuchaczy. RozstrzygniĊcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej
MHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQHM
 Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Sáuchacz winien záoĪyü w sekretariacie jednostki
prowadzącej studia podyplomowe.
 W przypadku wypowiedzenia Umowy lub skreĞlenia z listy sáuchaczy po rozpoczĊciu nauczania
i niewniesienia wymaganych opáat, Uczelnia wszczyna postĊpowanie windykacyjne, w którym
dochodzi naleĪnoĞci w wysokoĞci proporcjonalnej do przeprowadzonych zajĊü objĊtych planem
studiów podyplomowych i ponoszonych przez UczelniĊ kosztów.
§ 10
Postanowienia koĔcowe
 W sprawach nieobjĊtych niniejszą Umową, stosuje siĊ przepisy Ustawy, przepisy wykonawcze
do Ustawy oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnĊtrzne wydane przez uprawnione
RUJDQ\8F]HOQLDZ]DNUHVLHZQLFKQLHXQRUPRZDQ\PSU]HSLV\NRGHNVXF\ZLOQHJRLNRGHNVX
postĊpowania c\ZLOQHJR
 Umowa nie obejmuje opáat za dokumentacjĊ dotyczącą przebiegu studiów podyplomowych.
 Zmiany postanowieĔ niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.
 UmowĊ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaĪdej ]H6WURQ
Sáuchacz

/czytelny podpis/

8F]HOQLD

/podpis i pieczątka imienna/

