Załącznik nr 3

UMOWA nr ........................./……./
O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UCZESTNICTWA
W PODYPLOMOWYCH STUDIACH: ……………………………………..

Umowa zawarta w dniu ……………………………………….……… w Poznaniu, pomiędzy:
Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej:
„Uniwersytetem”, reprezentowanym przez:
Rektora - ……………………………….
Przy kontrasygnacie Kwestora - ………………………………………
a
Panią/Panem *:
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….
Imię: ……...… …………………………………………………………………..……………..
Adres zameldowania / zamieszkania: …………………………………………………………..
legitymującą / legitymującym się dowodem osobistym;
Seria:…………Numer: …………………………. Pesel:……………….....................................
podającą / podającym do korespondencji adres: ………………………………………………..
nie prowadzącą/ nie prowadzącym /prowadzącą/ prowadzącym *
działalność gospodarczą: ………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………… z siedzibą w …………………….
NIP: ……………………………………….… REGON: ………………………………………
zwaną / zwanym dalej: „Słuchaczem”
lub/oraz*
Firmą/ osobą/ fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: ……………………………
……………………………………………………………………………………………...……
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………….… REGON: ……………………………………...
zwaną dalej: „Płatnikiem”,
razem zwanymi: „Stronami”.
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone przez
Uniwersytet usługi edukacyjne w zakresie uczestnictwa Słuchacza w podyplomowych
studiach …….…………………………………………………………...………………...…….
prowadzonych na Wydziale ………………………………………………………………....... ,
zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5) oraz art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm) zwanej dalej: „Ustawą”.
§2
1. Uniwersytet oświadcza, że:
1) prowadzi Studia Podyplomowe ………………………………........................…
w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden
kierunek studiów przez nią prowadzony;
2) spełnia wszelkie niezbędne warunki do prowadzenia Studiów Podyplomowych,
o których mowa powyżej, w szczególności warunki kadrowe oraz materialne;
3) organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki Słuchacza określa Regulamin
Studiów

Podyplomowych

stanowiący

załącznik

do

uchwały

nr

……………………………..……. Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia …………………………………….
2. Uczestnictwo w studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych.
§3
Słuchacz oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu Studiów Podyplomowych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
§4
1. Uniwersytet zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez wykwalifikowane do tego osoby,
b) zapewnienia bazy dydaktycznej do prawidłowej realizacji programu studiów
podyplomowych,
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c) przestrzegania praw Słuchacza, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu
Studiów

Podyplomowych

Uniwersytetu

Medycznego

im.

Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu.
2. Słuchacz zobowiązuje się do:
a) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych planem studiów
podyplomowych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i egzaminów,
b) przestrzegania obowiązków Słuchacza, o których mowa w § 8 ust. 2-4
Regulaminu Studiów Podyplomowych im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu,
c) terminowego uiszczania opłat za Studia Podyplomowe.
§5
1. Za świadczone usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z art. 99 ust. 1
pkt 5) Ustawy oraz § 17 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet pobiera opłaty w
wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora wydawanym dla danej edycji studiów
podyplomowych.
2. Treść zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat, zasad wnoszenia i sposobu ich
pobierania dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu ………………………..
§6
1. Słuchacz* lub/oraz* Płatnik* studiów podyplomowych jest/są zobowiązany/ni wnieść
wymaganą

opłatę,

o

której

mowa

w

§

5

ust.

1,

w kwocie…………….……….(słownie:……………………zł) na rachunek bankowy
o

nr:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………..
1) w całości wymaganej kwoty odpowiednio:
a) Słuchacz* – ………………….……….zł do dnia ………………………,
b) Płatnik*– …………………..………….zł do dnia ………………………
2) w …………….. równych ratach, odpowiednio ……………………………….
a) Słuchacz* – ………..…. rata – ………..……. zł do dnia ……….………,
b) Płatnik*– …………..…. rata – ………..……. zł do dnia ………….…….
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2. Uniwersytet dopuszcza możliwość dokonywania płatności w oparciu o fakturę VAT
wystawioną na wniosek lub/oraz* Płatnika*/ Słuchacza*.

§7
1.Uczelnia pobiera opłaty dodatkowe za:
a) wydanie

świadectwa

ukończenia

studiów

podyplomowych

w

wysokości………,
b) wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w
wysokości …………………,
c) opłatę administracyjną – wpisowe w wysokości ……………….,
d) wznowienie studiów w wysokości …………….,
e) przedłużenie terminu zaliczania modułów kształcenia - w wysokości
…………….. za każdy rozpoczęty miesiąc przedłużenia
f) przedłużenie terminu zdawania składania pracy dyplomowej - w wysokości
……………… za każdy rozpoczęty miesiąc przedłużenia,
g) przedłużenie terminu zdawania egzaminu końcowego – w wysokości
………….. za każdy rozpoczęty miesiąc przedłużenia.
§8
1. Osoby, które nie uregulują odpłatności nie mogą uczestniczyć w programowych
zajęciach.
2. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat (decyduje data wpływu na rachunek
bankowy Uniwersytetu) naliczone zostaną odsetki ustawowe.
3. Niewniesienie opłaty po upływie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu
do zapłaty, skutkuje skreśleniem Słuchacza z listy. W przypadku dalszego
nieuregulowania płatności sprawa będzie kierowana na drogę postępowania
sądowego.
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§9
1. Wniesiona przez Słuchacza lub/oraz* Płatnika* opłata jest zwracana w całości
w przypadku podjęcia decyzji o nieuruchomieniu edycji studiów.
2. W przypadku, gdy podstawą zaprzestania studiowania jest rezygnacja słuchacza, za
datę rezygnacji uważa się datę otrzymania od słuchacza pisemnego oświadczenia o
jego rezygnacji.
§ 10
1.

W przypadku zaprzestania studiowania z spowodowanego rezygnacją lub skreśleniem z
listy słuchaczy studiów podyplomowych, na wniosek Słuchacza zwracana jest mu opłata
za studia w części już zapłaconej a dotyczącej czasu studiów przypadającego po
zaprzestaniu studiowania, poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym
zaprzestanie studiowania miało miejsce. Z wyliczonej kwoty zwrotu potrącana jest opłata
administracyjna w wysokości 3%.

2.

W przypadku przerwy w studiach podyplomowych, na wniosek Słuchacza zwracana jest
mu opłata w części już zapłaconej a dotyczącej czasu studiów przypadającej po
otrzymaniu przerwy, poczynając od następnego miesiąca po miesiącu, w którym
udzielono mu przerwy. Z wyliczonej kwoty zwrotu potrącana jest opłata administracyjna
w wysokości 3%
§ 11

Uniwersytet, spełniając w procesie prowadzenia studiów podyplomowych wymagania
wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Słuchacza studiów
obowiązek pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie jego danych osobowych,
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania dopełnienia tego obowiązku obciążać
będą Słuchacza.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas trwania uczestnictwa w Studiach Podyplomowych
………………………………………………..…. na Wydziale...................................................
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
§ 13
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem na
koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, tj.:
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1) Uniwersytet w przypadku nie wywiązania się przez Słuchacza z zobowiązań
wynikających z Umowy oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
2) Słuchacz w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.
2. Uniwersytet może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
o którym mowa w § 9 ust. 1.
3. Wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
4. Umowa została sporządzona w dwóch/trzech* jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

Słuchacz

Kwestor

Rektor

Płatnik*

Sporządził:
………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
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