
Uchwała nr 151/2014 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 24 września 2014 roku 
 
w sprawie określenia wzorów umów ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
dot. określenia warunków odpłatności za studia oraz za świadczone usługi edukacyjne w roku 
akademickim 2014/2015 
 
Senat działając na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie 
wyższym ( j.t. Dz. U. 2012  poz. 572 z póź. zm.) uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się następujące wzory umów ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dot. 

określenia warunków odpłatności za studia  oraz za świadczone usługi edukacyjne w roku 

akademickim 2014/2015: 

1) wzór umowy: studia niestacjonarne, kierunek: lekarski i lekarsko-dentystyczny (zał. nr 1), 

2) wzór umowy: studia niestacjonarne, kierunek: farmacja  (zał. nr 2), 

3) wzór umowy: studia niestacjonarne, pozostałe kierunki (zał. 3), 

4) wzór umowy: jednolite studia magisterskie, stacjonarne za odpłatnością dewizową (zał. nr 4), 

5) wzór umowy: ustalenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach 

stacjonarnych  (zał. nr 5).  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Kwestorowi. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
             R e k t o r 
 

                               
                          prof. dr hab. Jacek Wysocki 

 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 151/2014 
 dnia 24 września 2014 roku 

 
                  UUMMOOWWAA   nnrr  ……………………..//22001144//WWyyddzziiaałł  

z dnia ……….. września 2014 roku 
 

zawarta pomiędzy: 
Uniwersytetem  Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 

reprezentowanym przez:    Prorektora  -  prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka 

oraz  Kwestora   -  mgr Barbarę Łakomiak 

zwanym w dalszej części umowy Uniwersytetem, 
        a 

 
Panią/Panem       ……………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałą/ym  w  …………………………………………………………………………………………… 

podającą/ym adres do korespondencji………………………………………………………………………….. 

legitymującą/ym się dowodem osobistym  nr…………………………………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej części umowy Studentem,    nr albumu ……………………. ……………………………. 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art.160 ust. 3 ustawy z dnia  

27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą,  

Studenta przyjętego w poczet studentów Uniwersytetu w roku akademickim 2014/2015 w celu odbycia studiów 

niestacjonarnych, płatnych, na    Wydziale ………………………… na kierunku  -  …………………………….  

 

       § 2 
 

1. Uniwersytet oświadcza, iż spełnia wymagania art. 9 Ustawy , w tym: 

1)  warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem 

materialnym do prowadzenia kształcenia na Wydziale ……………….., na kierunku………………………. oraz 

zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta ( z uwzględnieniem możliwego 

wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów). 

2)  wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z łączną ilością 

godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.  

2.    Uniwersytet  oświadcza, że : 

1) warunki studiów określone są zgodnie z wymaganiami art.160 i 161 Ustawy, a szczegółowe warunki 

studiowania w kolejnym roku akademickim zawierające : wykazy przedmiotów wraz z ilością godzin wykładów, 

ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących  zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami 

naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunku zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą 

podawane do wiadomości Studenta ( na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem 

każdego semestru. 

2) studia podjęte przez Studenta kończą się uzyskaniem tytułu ………………………………………………., 

 do nadawania którego Uniwersytet  ma uprawnienia. 

             § 3   

1. Przebieg i zasady organizacji kształcenia, obowiązki i prawa studenta, określa Statut i Regulamin Studiów 

Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uniwersytetu oraz Regulamin Studiów obowiązujący w Uczelni, 

których,  treść znajduje się na stronie  www.ump.edu.pl  



   

 

    § 4 

      Uniwersytet, spełniając w procesie prowadzenia studiów  wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych  

     osobowych  nakłada na Studenta obowiązek pisemnego powiadamiania jej o zmianie jego danych osobowych      

     zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.          

 

     § 5 

1.     Uniwersytet zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Studenta tj. realizacji  

        procesu edukacyjnego kończącego się wydaniem dyplomu………………, zgodnie z obowiązującym programem  

        studiów oraz  harmonogramem zajęć na kierunku……………….oraz umożliwia przystępowanie do wszystkich  

        zaliczeń i  egzaminów określonych w tym planie. 

2.     Student zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat określonych w § 6 za każdy rok kształcenia. 

                                                                                         § 6 

1. Kształcenie na  studiach  niestacjonarnych jest odpłatne. 

2. Tytułem opłaty za pierwszy rok kształcenia w roku akademickim 2014/2015 Student zobowiązuje się zapłacić 

kwotę  ……,- zł /słownie: ……………./. 

3. Opłaty za kształcenie w latach następnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt.4 i 5,  nie mogą wzrosnąć o więcej jak 

o 10% w stosunku do opłat ustalonych za kształcenie na wyższych latach studiów, które w dacie podpisania 

niniejszej umowy wynoszą: 

II rok  - ……………… 

III ok. - ………………. 

……………………….. 

4. W przypadku kontynuowania studiów po skorzystaniu z urlopu dziekańskiego, przerwy w studiach względnie 

powtarzaniu roku, bazową do ustalenia opłaty za dany rok studiów będą opłaty stanowiące podstawę do naliczenia 

opłaty dla studentów realizujących studia na tym samym roku zgodnie z programem studiów. 

5. W przypadku podjęcia studiów /reaktywacji/ po wcześniejszym skreśleniu z listy studentów, wysokość opłaty 

ustalana będzie w nowej umowie o kształcenie. 

6. Opłata za studia winna być wniesiona  na indywidualne subkonto studenta.  

7. Za nieterminowe regulowanie opłat naliczane będą ustawowe odsetki. 

8. Dowód wpłaty Student składa w Dziekanacie Wydziału ……………... 

    

       § 7 

1. Opłata  powinna być wniesiona w formie opłaty jednorazowej, semestralnej lub w formie ratalnej.  

2. Opłata jednorazowa winna być wniesiona najpóźniej do 10 października. W przypadku wniesienia opłaty w formie 

jednorazowej przysługuje 5% bonifikata. 

3. Opłatę semestralną student wnosi w terminie: 

- do 10 października   - za semestr zimowy 

- do 15 lutego    - za semestr letni 

4.    Opłatę w formie ratalnej student wnosi  w czterech równych częściach opłaty rocznej w terminach: 

 - pierwsza rata –  nie później niż do 10 października  , 

 - druga rata – do dnia 15 grudnia , 

 - trzecia rata  – do dnia 15 lutego , 



  - czwarta  rata – do dnia 15 kwietnia  

5.     O formie wnoszenia płatności student zobowiązany jest poinformować Dziekanat nie później niż na 7 dni 

        przed rozpoczęciem roku akademickiego . Nie złożenie takiego zawiadomienia jest równoznaczne z wyborem  

        opłaty jednorazowej. 

6.     Wniesienie opłaty za pierwszy rok studiów jest warunkiem wpisania na listę studentów niestacjonarnych.  

7.    Warunkiem otrzymania dyplomu po zakończeniu nauki w Uniwersytecie jest rozliczenie się z Uniwersytetem z  

        wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i faktu studiowania w Uniwersytecie. 

 

    § 8 

1.    W przypadku zaprzestanie studiowania, uiszczona opłata podlega zwrotowi, po umniejszeniu o 1/10 opłaty 

       całorocznej, określonej w § 6 pkt.2, za każdy rozpoczęty miesiąc studiów w okresie objętym tą opłatą. 

2.    W przypadku gdy podstawą zaprzestania studiowania jest rezygnacja Studenta, za datę rezygnacji uważa się datę, z  

       którą Uniwersytet otrzyma od Studenta pisemne oświadczenie o rezygnacji.  

3.  Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 – 2  podejmuje Rektor, po potwierdzeniu przez Dziekana faktu  

       nie podjęcia kształcenia lub rezygnacji ze studiów.   Kwota do zwrotu jest umniejszana o 3%   tytułem kosztów    

       administracyjnych. 

           § 9 
1.Student obowiązany jest do wnoszenia na rzecz Uczelni opłat za wydanie: 

a/ elektronicznej legitymacji studenckiej  -  17 zł, 

b/ dyplomu ukończenia studiów, wraz z dwoma odpisami  - 60 zł, 

c/ dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł. 

2. Z opłaty za legitymację zwolnieni są studenci studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia 

na UMP i dokonali zwrotu posiadanej legitymacji.  

3. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1,  Student wnosi opłatę o połowę wyższą niż za wydanie 

oryginału. 

4. Opłaty wymienione w ust. 1 ustalone zostały przez Rektora UMP zarządzeniem nr 35/05 z dnia 22 września 2005 r. / 

zmienione zarządzeniem Nr 56/08 z dnia 6 października 2008r./. Aktualnie opłaty, o których mowa wyżej reguluje 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów /Dz. U. Nr 201, poz. 1188/. W przypadku zmiany przepisów tego rozporządzenia i podjęcia 

stosownego zarządzenia przez Rektora UMP obowiązywać będą nowe stawki, bez potrzeby zmiany niniejszej 

umowy, a o ich wprowadzeniu Uczelnia zobowiązuje się powiadomić studentów na swojej stronie internetowej, co 

najmniej na trzy miesiące wcześniej. 

5.  Opłatę za wydanie dokumentów, Student wnosi w terminie do dnia wydania dokumentu na indywidualne subkonto 

w Uczelni. 

 
     § 10 

1.Student obowiązany jest do wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć kontrolowanych w wysokości …… zł za godzinę.  

2.Student obowiązany jest do wnoszenia opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

    kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w wysokości .........zł za 1 pkt     

    ETCS. 

3. Opłaty, o których mowa w ust.1 i  2  powyżej Student wnosi na swoje indywidualne subkonto w Uczelni. 

4. Stawka opłat ustalonych wyżej w ust. 1 i 2  korygowana będzie corocznie o wskaźnik inflacji ustalany  przez Główny 

Urząd Statystyczny i ogłaszany w Monitorze Polskim.                      

                   § 11 

1.     Umowa zostaje zawarta na czas trwania kształcenia w Uniwersytecie.  



2.     Umowa wygasa  z chwilą: 

1) prawomocnego skreślenia z listy studentów, 

2) ukończenia studiów przez Studenta . 

 

                        

§ 12 

1.     W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów, Dziekan Wydziału, na wniosek Studenta    

        wyrazi zgodę na przejście Studenta w ostatnim semestrze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne, umowa  

        niniejsza ulega rozwiązaniu przez strony z ostatnim dniem semestru poprzedzającego semestr, w którym Student  

        będzie  kontynuował studia już w systemie stacjonarnym.  

2.      Uniwersytet  może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec semestru w przypadku: 

                  1)  niewywiązywania się Studenta z zobowiązań wynikających z umowy, 

     2) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet, 

3.      Student może wypowiedzieć umowę w przypadku : 

     1)       niewywiązywania się przez Uniwersytet  z zobowiązań wynikających z Umowy, 

      2)      utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet. 

 

      § 13 

1.      Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.      W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego    
 
3.      Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:   1egz. Student, 1egz. Kwestura  
         UM,  1 egz. Dziekanat  Wydziału…………………………. 
  
 

 

 

    za Uniwersytet :        Student: 

         Kwestor                                                   Prorektor 

 

   mgr B. Łakomiak        prof. dr hab. E. Grześkowiak                                        Imię i Nazwisko 

 



 
 

Załącznik nr  2 do uchwały nr 151/2014 
 dnia 24 września 2014 rok 

 

          UUMMOOWWAA   nnrr  ……………………..//22001144//WWyyddzziiaałł  
z dnia ……….. września 2014 roku 
 

zawarta pomiędzy: 
Uniwersytetem  Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 

reprezentowanym przez:    Prorektora  -  prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka 

oraz  Kwestora   -  mgr Barbarę Łakomiak 

zwanym w dalszej części umowy Uniwersytetem, 
        a 

 
Panią/Panem       ……………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałą/ym  w  …………………………………………………………………………………………… 

podającą/ym adres do korespondencji………………………………………………………………………….. 

legitymującą/ym się dowodem osobistym  nr…………………………………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej części umowy Studentem,    nr albumu ……………………. ……………………………. 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art.160 ust. 3 ustawy z dnia  

27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012  r. poz. 572, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą,  

Studenta przyjętego w poczet studentów Uniwersytetu w roku akademickim 2014/2015 w celu odbycia studiów 

niestacjonarnych, płatnych, na    Wydziale ………………………… na kierunku  -  …………………………….  

 

       § 2 
 

2. Uniwersytet oświadcza, iż spełnia wymagania art. 9 Ustawy , w tym: 

1)  warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem 

materialnym do prowadzenia kształcenia na Wydziale ……………….., na kierunku………………………. oraz 

zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta ( z uwzględnieniem możliwego 

wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów). 

2)  wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z łączną ilością 

godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.  

2.    Uniwersytet  oświadcza, że : 

1) warunki studiów określone są zgodnie z wymaganiami art.160 i 161 Ustawy, a szczegółowe warunki 

studiowania w kolejnym roku akademickim zawierające : wykazy przedmiotów wraz z ilością godzin wykładów, 

ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących  zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami 

naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunku zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą 

podawane do wiadomości Studenta ( na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem 

każdego semestru. 

2) studia podjęte przez Studenta kończą się uzyskaniem tytułu ………………………………………………., 

 do nadawania którego Uniwersytet  ma uprawnienia. 

             § 3   

3. Przebieg i zasady organizacji kształcenia, obowiązki i prawa studenta, określa Statut i Regulamin Studiów 

Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 



4. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uniwersytetu oraz Regulamin Studiów obowiązujący w Uczelni, 

których,  treść znajduje się na stronie  www.ump.edu.pl  

  

    § 4 

      Uniwersytet, spełniając w procesie prowadzenia studiów  wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych  

     osobowych  nakłada na Studenta obowiązek pisemnego powiadamiania jej o zmianie jego danych osobowych      

     zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.          

 

     § 5 

1.     Uniwersytet zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Studenta tj. realizacji  

        procesu edukacyjnego kończącego się wydaniem dyplomu………………, zgodnie z obowiązującym programem  

        studiów oraz  harmonogramem zajęć na kierunku……………….oraz umożliwia przystępowanie do wszystkich  

        zaliczeń i  egzaminów określonych w tym planie. 

2.     Student zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat określonych w § 6 za każdy rok kształcenia. 

                                                                                         

§ 6 

9. Kształcenie na  studiach  niestacjonarnych jest odpłatne. 

10. Tytułem opłaty za pierwszy rok kształcenia w roku akademickim 2014/2015 Student zobowiązuje się zapłacić 

kwotę  ……,- zł /słownie: ……………./. 

11. Opłaty za kształcenie w latach następnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt.4 i 5,  nie mogą wzrosnąć o więcej jak 

o 10% w stosunku do opłat ustalonych za kształcenie na wyższych latach studiów, które w dacie podpisania 

niniejszej umowy wynoszą: 

II rok  - ……………… 

III ok. - ………………. 

……………………….. 

12. W przypadku kontynuowania studiów po skorzystaniu z urlopu dziekańskiego, przerwy w studiach względnie 

powtarzaniu roku, bazową do ustalenia opłaty za dany rok studiów będą opłaty stanowiące podstawę do naliczenia 

opłaty dla studentów realizujących studia na tym samym roku zgodnie z programem studiów. 

13. W przypadku podjęcia studiów /reaktywacji/ po wcześniejszym skreśleniu z listy studentów, wysokość opłaty 

ustalana będzie w nowej umowie o kształcenie. 

14. Opłata za studia winna być wniesiona  na indywidualne subkonto studenta.  

15. Za nieterminowe regulowanie opłat naliczane będą ustawowe odsetki. 

16. Dowód wpłaty Student składa w Dziekanacie Wydziału ……………... 

    

       § 7 

4. Opłata  powinna być wniesiona w formie opłaty jednorazowej, semestralnej lub w formie ratalnej.  

5. Opłata jednorazowa winna być wniesiona najpóźniej do 10 października.  W przypadku wniesienia opłaty w 

formie jednorazowej przysługuje 5% bonifikata. 

6. Opłatę semestralną student wnosi w terminie: 

- do 10 października   - za semestr zimowy 

- do 15 lutego    - za semestr letni 

4.    Opłatę w formie ratalnej student wnosi  w czterech równych częściach opłaty rocznej w terminach: 

 - pierwsza rata –  nie później niż do 10 października , 



 - druga rata – do dnia 15 grudnia , 

 - trzecia rata  – do dnia 15 lutego , 

  - czwarta  rata – do dnia 15 kwietnia  

5.     O formie wnoszenia płatności student zobowiązany jest poinformować Dziekanat nie później niż na 7 dni 

        przed rozpoczęciem roku akademickiego . Nie złożenie takiego zawiadomienia jest równoznaczne z wyborem  

        opłaty jednorazowej. 

6.     Wniesienie opłaty za pierwszy rok studiów jest warunkiem wpisania na listę studentów niestacjonarnych.  

7.    Warunkiem otrzymania dyplomu po zakończeniu nauki w Uniwersytecie jest rozliczenie się z Uniwersytetem z  

        wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i faktu studiowania w Uniwersytecie. 

 

    § 8 

1.    W przypadku zaprzestanie studiowania, uiszczona opłata podlega zwrotowi, po umniejszeniu o 1/10 opłaty 

       całorocznej, określonej w § 6 pkt.2, za każdy rozpoczęty miesiąc studiów w okresie objętym tą opłatą. 

2.    W przypadku gdy podstawą zaprzestania studiowania jest rezygnacja Studenta, za datę rezygnacji uważa się datę, z  

       którą Uniwersytet otrzyma od Studenta pisemne oświadczenie o rezygnacji.  

3.  Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 – 2  podejmuje Rektor, po potwierdzeniu przez Dziekana faktu  

       nie podjęcia kształcenia lub rezygnacji ze studiów.   Kwota do zwrotu jest umniejszana o 3%   tytułem kosztów    

       administracyjnych. 

           § 9 
1.Student obowiązany jest do wnoszenia na rzecz Uczelni opłat za wydanie: 

a/ elektronicznej legitymacji studenckiej  -  17 zł, 

b/ dyplomu ukończenia studiów, wraz z dwoma odpisami  - 60 zł, 

c/ dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł. 

2. Z opłaty za legitymację zwolnieni są studenci studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia 

na UMP i dokonali zwrotu posiadanej legitymacji.  

3. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1,  Student wnosi opłatę o połowę wyższą niż za wydanie 

oryginału. 

4. Opłaty wymienione w ust. 1 ustalone zostały przez Rektora UMP zarządzeniem nr 35/05 z dnia 22 września 2005 r. / 

zmienione zarządzeniem Nr 56/08 z dnia 6 października 2008r./. Aktualnie opłaty, o których mowa wyżej reguluje 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów /Dz. U. Nr 201, poz. 1188/. W przypadku zmiany przepisów tego rozporządzenia i podjęcia 

stosownego zarządzenia przez Rektora UMP obowiązywać będą nowe stawki, bez potrzeby zmiany niniejszej 

umowy, a o ich wprowadzeniu Uczelnia zobowiązuje się powiadomić studentów na swojej stronie internetowej, co 

najmniej na trzy miesiące wcześniej. 

5.  Opłatę za wydanie dokumentów, Student wnosi w terminie do dnia wydania dokumentu na indywidualne subkonto 

w Uczelni. 

 
     § 10 

1.Student obowiązany jest do wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć kontrolowanych w wysokości …… zł za godzinę.  

2.Student obowiązany jest do wnoszenia opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów w tym zajęć uzupełniających efekty  

   kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, w wysokości .........zł za 1 pkt  

  ECTS. 

3. Opłaty, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej Student wnosi na swoje indywidualne subkonto w Uczelni. 

4. Stawka opłat ustalonych wyżej w ust. 1 i  2 korygowana będzie corocznie o wskaźnik inflacji ustalany  przez Główny 

Urząd Statystyczny i ogłaszany w Monitorze Polskim.                      



 

                   § 11 

1.     Umowa zostaje zawarta na czas trwania kształcenia w Uniwersytecie.  

2.     Umowa wygasa  z chwilą: 

1) prawomocnego skreślenia z listy studentów, 

2) ukończenia studiów przez Studenta . 

 

                        § 12 

1.     W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów, Dziekan Wydziału, na wniosek Studenta    

        wyrazi zgodę na przejście Studenta studiującego dotychczas w systemie studiów niestacjonarnych na studia w  

        trybie stacjonarnym na okres dziesiątego semestru  i  sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, umowa niniejsza  

        ulega rozwiązaniu przez strony z ostatnim dniem  semestru poprzedzającego semestr, w którym Student będzie   

        kontynuował studia już w systemie stacjonarnym.  

2.      Uniwersytet  może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec semestru w przypadku: 

                  1)  niewywiązywania się Studenta z zobowiązań wynikających z umowy, 

     2) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet, 

3.      Student może wypowiedzieć umowę w przypadku : 

     1)       niewywiązywania się przez Uniwersytet  z zobowiązań wynikających z Umowy, 

      2)      utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet. 

 

      § 13 

1.      Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.      W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego    
 
3.      Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:   1egz. Student, 1egz. Kwestura  
         UM,  1 egz. Dziekanat  Wydziału…………………………. 
  
 

 

 

    za Uniwersytet :        Student: 

         Kwestor                                                   Prorektor 

 

   mgr B. Łakomiak        prof. dr hab. E. Grześkowiak                                                 Imię i Nazwisko



  
Załącznik nr 3 do uchwały nr 151/2014 

 dnia 24 września 2014 rok 

UUMMOOWWAA   nnrr  ……………………..//22001144//WWyyddzziiaałł  
z dnia ……….. września 2014 roku 
 

zawarta pomiędzy: 
Uniwersytetem  Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 

reprezentowanym przez:    Prorektora  -  prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka 

oraz  Kwestora   -  mgr Barbarę Łakomiak 

zwanym w dalszej części umowy Uniwersytetem, 
        a 

 
Panią/Panem       ……………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałą/ym  w  …………………………………………………………………………………………… 

podającą/ym adres do korespondencji………………………………………………………………………….. 

legitymującą/ym się dowodem osobistym  nr…………………………………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej części umowy Studentem,    nr albumu ……………………. ……………………………. 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art.160 ust. 3 ustawy z dnia  

27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą,  

Studenta przyjętego w poczet studentów Uniwersytetu w roku akademickim 2014/2015 w celu odbycia studiów 

niestacjonarnych, płatnych, na    Wydziale ………………………… na kierunku  -  …………………………….  

 

       § 2 
 

3. Uniwersytet oświadcza, iż spełnia wymagania art. 9 Ustawy , w tym: 

1)  warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem 

materialnym do prowadzenia kształcenia na Wydziale ……………….., na kierunku………………………. oraz 

zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta ( z uwzględnieniem możliwego 

wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów). 

2)  wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z łączną ilością 

godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.  

2.    Uniwersytet  oświadcza, że : 

1) warunki studiów określone są zgodnie z wymaganiami art.160 i 161 Ustawy, a szczegółowe warunki 

studiowania w kolejnym roku akademickim zawierające : wykazy przedmiotów wraz z ilością godzin wykładów, 

ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących  zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami 

naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunku zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą 

podawane do wiadomości Studenta ( na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem 

każdego semestru. 

2) studia podjęte przez Studenta kończą się uzyskaniem tytułu ………………………………………………., 

 do nadawania którego Uniwersytet  ma uprawnienia. 

             

 

 

 



§ 3 

5. Przebieg i zasady organizacji kształcenia, obowiązki i prawa studenta, określa Statut i Regulamin Studiów 

Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

6. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uniwersytetu oraz Regulamin Studiów obowiązujący w Uczelni, 

których,  treść znajduje się na stronie  www.ump.edu.pl  

    § 4 

      Uniwersytet, spełniając w procesie prowadzenia studiów  wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych  

     osobowych  nakłada na Studenta obowiązek pisemnego powiadamiania jej o zmianie jego danych osobowych      

     zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.          

 

     § 5 

1.     Uniwersytet zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Studenta tj. realizacji  

        procesu edukacyjnego kończącego się wydaniem dyplomu………………, zgodnie z obowiązującym programem  

        studiów oraz  harmonogramem zajęć na kierunku……………….oraz umożliwia przystępowanie do wszystkich  

        zaliczeń i  egzaminów określonych w tym planie. 

2.     Student zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat określonych w § 6 za każdy rok kształcenia. 

                                                                                         § 6 

17. Kształcenie na  studiach  niestacjonarnych jest odpłatne. 

18. Tytułem opłaty za pierwszy rok kształcenia w roku akademickim 2014/2015 Student zobowiązuje się zapłacić 

kwotę  ……,- zł /słownie: ……………./. 

19. Opłaty za kształcenie w latach następnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt.4 i 5,  nie mogą wzrosnąć o więcej jak 

o 10% w stosunku do opłat ustalonych za kształcenie na wyższych latach studiów, które w dacie podpisania 

niniejszej umowy wynoszą: 

II rok  - ……………… 

III ok. - ………………. 

……………………….. 

20. W przypadku kontynuowania studiów po skorzystaniu z urlopu dziekańskiego, przerwy w studiach względnie 

powtarzaniu roku, bazową do ustalenia opłaty za dany rok studiów będą opłaty stanowiące podstawę do naliczenia 

opłaty dla studentów realizujących studia na tym samym roku zgodnie z programem studiów. 

21. W przypadku podjęcia studiów /reaktywacji/ po wcześniejszym skreśleniu z listy studentów, wysokość opłaty 

ustalana będzie w nowej umowie o kształcenie. 

22. Opłata za studia winna być wniesiona  na indywidualne subkonto studenta.  

23. Za nieterminowe regulowanie opłat naliczane będą ustawowe odsetki. 

24. Dowód wpłaty Student składa w Dziekanacie Wydziału ……………... 

 

       § 7 

7. Opłata  powinna być wniesiona w formie opłaty jednorazowej, semestralnej lub w formie ratalnej.  

8. Opłata jednorazowa winna być wniesiona najpóźniej do 10 października. W przypadku wniesienia opłaty w formie 

jednorazowej przysługuje 5% bonifikata. 

9. Opłatę semestralną student wnosi w terminie: 

- do 10 października   - za semestr zimowy 

- do 15 lutego    - za semestr letni 

4.    Opłatę w formie ratalnej student wnosi  w czterech równych częściach opłaty rocznej w terminach: 

 - pierwsza rata –  nie później niż do 10 października, 



 - druga rata – do dnia 15 grudnia , 

 - trzecia rata  – do dnia 15 lutego , 

  - czwarta  rata – do dnia 15 kwietnia  

5.     O formie wnoszenia płatności student zobowiązany jest poinformować Dziekanat nie później niż na 7 dni 

        przed rozpoczęciem roku akademickiego . Nie złożenie takiego zawiadomienia jest równoznaczne z wyborem  

        opłaty jednorazowej. 

6.     Wniesienie opłaty za pierwszy rok studiów jest warunkiem wpisania na listę studentów niestacjonarnych.  

7.    Warunkiem otrzymania dyplomu po zakończeniu nauki w Uniwersytecie jest rozliczenie się z Uniwersytetem z  

        wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i faktu studiowania w Uniwersytecie. 

 

    § 8 

1.    W przypadku zaprzestanie studiowania, uiszczona opłata podlega zwrotowi, po umniejszeniu o 1/10 opłaty 

       całorocznej, określonej w § 6 pkt.2, za każdy rozpoczęty miesiąc studiów w okresie objętym tą opłatą. 

2.    W przypadku gdy podstawą zaprzestania studiowania jest rezygnacja Studenta, za datę rezygnacji uważa się datę, z  

       którą Uniwersytet otrzyma od Studenta pisemne oświadczenie o rezygnacji.  

3.  Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 – 2  podejmuje Rektor, po potwierdzeniu przez Dziekana faktu  

       nie podjęcia kształcenia lub rezygnacji ze studiów.   Kwota do zwrotu jest umniejszana o 3%   tytułem kosztów    

       administracyjnych. 

           § 9 
1.Student obowiązany jest do wnoszenia na rzecz Uczelni opłat za wydanie: 

a/ elektronicznej legitymacji studenckiej  -  17 zł, 

b/ dyplomu ukończenia studiów, wraz z dwoma odpisami  - 60 zł, 

c/ dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł. 

2. Z opłaty za legitymację zwolnieni są studenci studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia 

na UMP i dokonali zwrotu posiadanej legitymacji.  

3. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1,  Student wnosi opłatę o połowę wyższą niż za wydanie 

oryginału. 

4. Opłaty wymienione w ust. 1 ustalone zostały przez Rektora UMP zarządzeniem nr 35/05 z dnia 22 września 2005 r. / 

zmienione zarządzeniem Nr 56/08 z dnia 6 października 2008r./. Aktualnie opłaty, o których mowa wyżej reguluje 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów /Dz. U. Nr 201, poz. 1188/. W przypadku zmiany przepisów tego rozporządzenia i podjęcia 

stosownego zarządzenia przez Rektora UMP obowiązywać będą nowe stawki, bez potrzeby zmiany niniejszej 

umowy, a o ich wprowadzeniu Uczelnia zobowiązuje się powiadomić studentów na swojej stronie internetowej, co 

najmniej na trzy miesiące wcześniej. 

5.  Opłatę za wydanie dokumentów, Student wnosi w terminie do dnia wydania dokumentu na indywidualne subkonto 

w Uczelni. 

     § 10 
1.Student obowiązany jest do wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć kontrolowanych w wysokości …… zł za godzinę.  

2.Student obowiązany jest do wnoszenia opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów,  w tym zajęć uzupełniających 

efekty 

    kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w wysokości .........zł za 1 pkt  

    ECTS. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2  powyżej Student wnosi na swoje indywidualne subkonto w Uczelni. 

4. Stawka opłat ustalonych wyżej w ust. 1 i 2 korygowana będzie corocznie o wskaźnik inflacji ustalany  przez Główny 

Urząd Statystyczny i ogłaszany w Monitorze Polskim.                      



                   

 § 11 

1.     Umowa zostaje zawarta na czas trwania kształcenia w Uniwersytecie.  

2.     Umowa wygasa  z chwilą: 

1) prawomocnego skreślenia z listy studentów, 

2) ukończenia studiów przez Studenta . 

 

         

§ 12 

1.      Uniwersytet  może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec semestru w przypadku: 

                  1)  niewywiązywania się Studenta z zobowiązań wynikających z umowy, 

     2) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet, 

2.      Student może wypowiedzieć umowę w przypadku : 

     1)       niewywiązywania się przez Uniwersytet  z zobowiązań wynikających z Umowy, 

      2)      utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet. 

 

      § 13 

1.      Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.      W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego    
 
3.      Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:   1egz. Student, 1egz. Kwestura  
         UM,  1 egz. Dziekanat  Wydziału…………………………. 
  
 

 

 

    za Uniwersytet :        Student: 

         Kwestor                                                   Prorektor 

 

   mgr B. Łakomiak        prof. dr hab. E. Grześkowiak                                                 Imię i Nazwisko



 
Załącznik nr 4 do uchwały nr 151/2014 

 dnia 24 września 2014 rok 

UUMMOOWWAA   nnrr  ……………………//22001144//WWyyddzziiaałł  
zawarta w dniu       września 2014 roku 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 
reprezentowaną przez: 
Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka 
Kwestora mgr Barbarę Łakomiak 
zwaną w dalszej części umowy Uniwersytetem, 

a 

Panem/Panią imię nazwisko 
Zamieszkałym/ą/ w  kod pocztowy miasto 

adres 
obywatelstwo: ………………………….. 
legitymującym/ą/ się paszportem nr ……………… 
zwanym/ą/ w dalszej części umowy Studentem.  
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art.160 ust. 3 ustawy z dnia  
27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U.z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz w 
związku z §17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 
podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i 
szkoleniach (Dz.U. z dnia 19 października 2006 r.) zwanej dalej Ustawą, Studenta przyjętego w poczet studentów 
Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2014/2015 w celu odbycia jednolitych studiów magisterskich 
stacjonarnych za odpłatnością dewizową, na Wydziale … - na kierunku: …. 

§ 2 

1. Uniwersytet oświadcza, iż spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, w 
tym. 

1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem 
materialnym do prowadzenia kształcenia na Wydziale …….., na kierunku ……………, oraz zobowiązuje się 
je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego 
okresu zgodnie z Regulaminem Studiów). 

2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, określone w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków 
oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia warunków jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić 
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz. U. Nr 164, poz. 1166), a w tym warunki związane z łączną 
ilością godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne. 

2. Uniwersytet oświadcza, że: 

1) warunki studiów określone są zgodnie z wymaganiami art.160 i 161 Ustawy, a szczegółowe warunki 
studiowania w kolejnym roku akademickim zawierające: wykazy przedmiotów wraz z ilością godzin 
wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z 
ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunku zaliczenia poszczególnych 
przedmiotów będą podawane do wiadomości Studenta (na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej) 
przed rozpoczęciem każdego semestru. 

2) studia podjęte przez Studenta kończą się uzyskaniem tytułu ………………………, do nadawania którego 
Uniwersytet ma uprawnienia, określone w rozporządzeniu Ministra Nauki Ii Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 
lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144 poz. 1048) 

3. Student oświadcza, że nie posiada obywatelstwa polskiego.  

§ 3 

1. Przebieg i zasady organizacji kształcenia, obowiązki i prawa studenta, określa Statut i Regulamin Studiów 
Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uniwersytetu oraz Regulamin Studiów obowiązujący w Uczelni, 
których treść znajduje się na stronie www.ump.edu.pl  



3. Student zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studiów i Statutu Uniwersytetu oraz zarządzeń i uchwał 
organów Uniwersytetu. 

4. Student ma prawo do korzystania z wszelkich uprawnień określonych w Regulaminie Studiów i w Statucie 
Uniwersytetu oraz w aktach nadrzędnych. 

5. Student oświadcza, iż posiada znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym pełne korzystanie z zajęć 
odbywanych w języku polskim oraz zdawanie wszelkich wynikających z toku kształcenia zaliczeń i egzaminów. 

§ 4 

Uniwersytet, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych 
osobowych nakłada na Studenta obowiązek pisemnego powiadamiania jej o zmianie jego danych osobowych zawartych 
w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. 

§ 5 

1. Uniwersytet zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Studenta tj. realizacji 
procesu edukacyjnego kończącego się wydaniem dyplomu………………., zgodnie z obowiązującym programem 
studiów oraz harmonogramem zajęć na kierunku …………………………oraz umożliwia przystępowanie do 
wszystkich zaliczeń i egzaminów określonych w tym planie. 

2. Student  zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania wszelkich obowiązków, wynikających z Ustawy, Statutu Uniwersytetu Medycznego 
oraz Regulaminu Studiów, a także innych aktów wewnętrznych Uniwersytetu 

2) wnoszenia opłat za studia przez cały okres trwania studiów, na zasadach określonych w § 6 

6 

1. Kształcenie na  studiach  stacjonarnych jest odpłatne. 

2. Opłata za studia wynosi 8.000,- EUR za rok akademicki. 

3. Tytułem wpisowego Student wnosi jednorazową opłatę w wys. 200,- EUR.  

4. Wniesienie opłaty jest warunkiem wpisania na listę studentów. 

5. Student jest zobowiązany do wniesienia całości opłaty, o której mowa w ust. 2 i 3 przed rozpoczęciem zajęć 
dydaktycznych, nie później niż do 30 września 2014 r. 

6. Opłaty za kształcenie w latach następnych winny być wniesione przed przystąpieniem do zajęć, nie później niż  
do 30 września każdego roku. Za datę zapłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na konto Uniwersytetu. 

7. W wyjątkowych przypadkach na uzasadniony wniosek Studenta, Rektor, po zasięgnięciu opinii Dziekana, może 
rozłożyć opłatę, o której mowa w ust. 2, na dwie równe raty, płatne: 

• pierwsza przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż do 30 września 2014r. 

• druga przed rozpoczęciem semestru letniego, nie później niż do 15 lutego 2015r. 

8. W przypadku zaprzestania studiowania opłata za studia podlega zwrotowi po umniejszeniu o 1/10 za każdy 
rozpoczęty miesiąc studiów w okresie objętym tą opłatą.  

9. W przypadku gdy podstawą zaprzestania studiowania jest rezygnacja Studenta,  za datę rezygnacji uważa się dzień  
w którym Uniwersytet otrzyma od Studenta pisemne oświadczenie o rezygnacji.  

10. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty podejmuje Rektor, po potwierdzeniu przez Dziekana faktu nie podjęcia 
kształcenia lub rezygnacji. Kwota do zwrotu jest umniejszona o 3% z tytułu kosztów administracyjnych. 

11. Przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 5 -7 powoduje naliczanie odsetek ustawowych. 

12. Przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 5 -7 powyżej dwóch tygodni spowoduje wszczęcie postępowania 
w sprawie skreślenia z listy studentów. 

13. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 należy wnosić na konto Uniwersytetu Medycznego: Citibank Handlowy w 

Warszawie Oddział w Poznaniu nr 14103012470000000047718368 

14. Dowód wpłaty Student składa w Dziekanacie Wydziału ………... 

15. Opłaty za kształcenie w latach następnych ustalane będą przez Rektora, w tym jednak, że nie mogą wzrosnąć o 

więcej jak o 10% w stosunku do opłaty za rok poprzedni. 

§ 7 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas trwania kształcenia w Uniwersytecie. 

2. Umowę rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 w przypadku: 



1) prawomocnego skreślenia z listy studentów 

2) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów 

3. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta . 

§ 8 

 

1.    Uniwersytet może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec semestru w przypadku 

      1)    niewywiązania się Studenta  z zobowiązań wynikających z umowy 
                    2)    utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet 
 

2.    Student może wypowiedzieć umowę w przypadku: 

    1)   niewywiązywania się przez Uniwersytet z zobowiązań wynikających z  Umowy, 
2)  utraty uprawnienia do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet. 

§ 9 

Warunkiem otrzymania dyplomu po zakończeniu nauki w Uniwersytecie jest rozliczenie się z Uniwersytetem z 
wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i z faktu studiowania w Uniwersytecie.  

§ 10 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej. 

2. W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (j.t. Dz.U.  z 2012 r. 
poz.572 póź.zm.)  i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w 
sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych 
i pracach rozwojowych (Dz.U.nr 190 z dnia  19 października 2006r.) 

§ 11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1 egzemplarz Student, 2 
egzemplarze Uniwersytet: Dziekanat Wydziału …………………… i Kwestura. 

 

 

 

Za Uniwersytet 

 

Student 

Kwestor Prorektor ds. Studenckich  

mgr Barbara Łakomiak prof. dr hab. Edmund Grześkowiak Imię i nazwisko 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 5 do uchwały nr 151/2014 

 dnia 24 września 2014 rok 

  
  

  
 

UMOWA NR …………/2014/Wydział ………. 
z dnia ……………   

 
 

zawarta w Poznaniu pomiędzy: 
Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 
61 – 701   Poznań, reprezentowanym przez: 
prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka – Prorektora ds. Studenckich 
mgr Barbarę Łakomiak - Kwestor 
zwanym dalej "Uczelnią" 
a 
Panią/Panem .........................................................., zamieszkałą/łym 
....................................... ..................................................., adres do korespondencji 
……………………, nr dowodu osobistego ……………………………..  
PESEL ...........................,  
zwaną/zwanym dalej "Studentem",  
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie warunków odpłatności za świadczone 
usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach 
stacjonarnych, prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów w tym zajęć 
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku oraz za wydanie określonych dokumentów.  

 
§ 2 

 
1.Student obowiązany jest do wnoszenia opłat: 

- za powtarzanie zajęć dydaktycznych w wysokości …… zł za godzinę,  

- za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 

w wysokości    ......... zł za 1 pkt. ECTS. 

2.Stawka opłaty ustalonej wyżej korygowana będzie corocznie o wskaźnik inflacji 

ustalany  przez Główny Urząd Statystyczny i ogłaszany w Monitorze Polskim.   

 
 

§ 3 
1.Student obowiązany jest do wnoszenia na rzecz Uczelni opłat za wydanie: 
a/ elektronicznej legitymacji studenckiej  -  17 zł, 
b/dyplomu ukończenia studiów, wraz z dwoma odpisami  - 60 zł, 
c/dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł. 



2. Z opłaty za legitymację zwolnieni są studenci studiów drugiego stopnia, którzy 
ukończyli studia pierwszego stopnia na UMP i dokonali zwrotu posiadanej 
legitymacji.  

3. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1,  Student wnosi 
opłatę 
o połowę wyższą niż za wydanie oryginału. 

4. Opłaty wymienione w ust. 1 ustalone zostały przez Rektora UMP zarządzeniem nr 
35/05 z dnia 22 września 2005 r. / zmienione zarządzeniem Nr 56/08 z dnia 6 
października 2008r./. Aktualnie opłaty, o których mowa wyżej reguluje 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. 
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów /Dz. U. Nr 201, poz. 1188/. W 
przypadku zmiany przepisów tego rozporządzenia i podjęcia stosownego 
zarządzenia przez Rektora UMP obowiązywać będą nowe stawki, bez potrzeby 
zmiany niniejszej umowy, a o ich wprowadzeniu Uczelnia zobowiązuje się 
powiadomić studentów na swojej stronie internetowej, co najmniej na trzy 
miesiące wcześniej. 

 
 

§ 4 
1. Opłatę za powtarzanie zajęć, opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów w tym 
zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku Student wnosi na swoje indywidualne subkonto w 
Uczelni. 
2. Opłatę za wydanie dokumentów, o których mowa w § 4 Student wnosi w terminie 
do dnia wydania dokumentu na indywidualne subkonto w Uczelni. 
       

§ 5 
Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na konto Uczelni. 

 
§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, to 
jest na okres  ...........  semestrów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W  przypadku,  gdy zgodnie z Regulaminem Studiów czas trwania studiów, o 
którym mowa w ust. 1, ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania Umowy ulega 
odpowiedniemu przedłużeniu, bez konieczności sporządzenia odrębnego aneksu. 

3. Rozwiązanie Umowy przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w 
przypadku ostatecznego skreślenia Studenta z listy studentów, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Jeżeli skreślenie Studenta z listy studentów następuje z powodu rezygnacji ze 
studiów, dniem  rozwiązania  Umowy  jest  dzień złożenia  pisemnego  
zawiadomienia o rezygnacji we właściwym dziekanacie. 

 



§ 7 
Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego zawiadamiania 
się o każdej zmianie adresu wskazanego we wstępie niniejszej umowy pod rygorem 
uznania próby doręczenia korespondencji na stary adres za skuteczne doręczenie. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 
zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Zmiana   Umowy     wymaga,    pod    rygorem   nieważności,   formy    pisemnej. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 
 
 
                            za Uniwersytet                                                            Student 
 
 

Kwestor       Prorektor 
 
 
    mgr B. Łakomiak                  prof. dr hab. E. Grześkowiak              Imię i  Nazwisko 

  

 

 
 


