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REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH

UNIWERSYTH,TU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU

Na podstawie $ 39 ust.1 pkt 2 Statutu Uniwersy.tetu Medyc'znego w Poznaniu
ustalonego uchwal4 Senatn Nr 2912017 z dma 22 marca 2011 r.

I P0S"|AIYOWIIJNIA OG{iI,NI]
Regulamin Studi6w Podyplomowych okresla zasady: organizacji i realizacji studi6w
podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu orazprawa i obowi4zki uczestnik6w studi6w.

$1
Uz74e w Regulaminie okresl enia oznaczaj4:

Uczelnia - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu;
Regulamin - Regulamin Studi6w Podyplomowych;
Studia podyplomowe prowadzona na Uczelni forma ksztalcenia, na kt6r4
przyjmowani s4 kandydaci posiadaj4cy kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia,
kot'rcz4ce s i g uzyskaniem kwal i fi kacj i podyp lomo\Mych ;
Centrum Studi6w Podlplomovvych - jednostka w ramach Dzialu Ksztaicenia, kt6ra
prowadzi sprawy dot. ksztalcenia podyplomowego, w tym zwiqzane z nadzorem nad,
studiami podyplomowymi ;

Efekty ksztalcenia zas6b wiedzy, umiejEtnoSci i kompetencji spolecznych
uzyskiwanych w procesie ksztalcenia;
Program ksztalcenia - opis okreSlonych przez Uczelnig szczeg6lowych efekt6w
ksztalcenia dla studi6w podyplomowych w danym zakresie, zgodny z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyzszego, uwzglgdniajqcy og6lne
charakterystyki efekt6w uczenia sig dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ru*y
Kwalifikacji oraz opis procesu ksztalcenia, prowadz4cego do osi4gnigcia tych efekt6w
wraz z przypisanymi do poszczeg6lnych modul6w ksztalcenia punktami ECTS;
Punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu
punkt6w zaliczeniov'1rch jako miara Sredniego nakladu pracy osoby uczqcej sig,
ni ezb gdne go do uzysk ania zakladanych efekt6w ksztalceni a ;
Modul ksztatcenia - przedmiot lub grupa przedmiot6w ujEtych w programie studi6w
podyplomowych.

$2
l.Studia podyplomowe:

1) s4 tworzone na wydzialach,
2) mogQ byi prowadzone w trybie stacjonarnym,
3) mog4 by6 prowadzone w trybie niestacjonaffiyffi,
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4) mogE byi prowadzone za poSrednictwem metod i technik ksztatrcenia na
odlegloSi,

5) mogq byi prowadzone w jgzykach obcych.

2. Obslug4 i organizacj4 studi6w podyplomowych zajmuje siq Centrum Studi6w
P o dyp I omolyych we wsp 6lp rucy zj edno stkami wydzialowym i.

$3
Informacje o prowadzonych na Uczelni studiach podyplomowych, a takae wzory
dokument6w dotyczEce studi6w podyplomo!\rych s4 dostEpne na stronie internetowej
Uczelni oraz na stronach internetowych jednostek organizacyjnych prowadz4cych te
studia.

II RTKRUTAC.JA I PRZYJI1CIE NA STLIDIA

$4
Sluchaczami studi6w podyplomo!\rych mog4 byi osoby posiadaj4ce dyplom
ukoriczenia co najmniej studi6w pierwszego stopnia, spelniaj4ce kiyeria
kwalifikacyjne okreslone dla danego zakresu studi6w podyplomowych.
Sluchaczami studi6w podyplomowych mog4 by6 r6wnie2 osoby niebgd4ce
obywatelami polskimi, na podstawie przepis6w Prawa o szkolnictwie wyZszym 1j.t.
Dz. u. z 2016 r. poz. 1842 z p52n. zm) oraz rozporzqdzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wy2szego z dnia L2 paLdziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i
odbyvania przez cudzoziemc6w studi6w i szkolefr oraz ich uczestniczenia w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych (j.t. Dz.rJ . z 2016 r . poz. 1 50 1 )

$s
I' Kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia podyplomowe wypelniaj4 formularz
elektroniczny rejestracyjny znajduj4cy sig na stronie Uczelni i- zalqLzaj4 skany
wymaganych dokument6w:

1) dyplom ukoriczenia studi6w wyzszych,
2) dow6d tozsamoSci zawiera.jqcy informacjE o numerze PESEL kandydata, a w

przypadku cudzoziemc6w nie posiadaj4cych numeru PESEL - datg urodzenia,
3) dow6d opiaty administracyjnej - wpisowego. jeSli taka oplata jest wymagana,
4) inne dokumenty wymagane rodzajem studi6w wskazane w formularzu

rejestracyjnym lub okreslone w programie studi6w.
Po dokonaniu rejestracji elektronicznej kandydaci s4 zobowi4zani r.r,ydrukowai
otrzymane drog4 mailow4 oSwiadczenie (zal4cznik nr 1) i odeslai je lub dostarczvi
osobiScie u,ci4gu 7 dni do Centrum Studi6w podyplomowych.
Dokumenty rejestracyjne przechowywane s4 tylko w fbrmie elektronicznej.
kandydaci s4 zobowiqzani przedstawii do wgl4clu oryginaly dokurnent6w, ktorych
skany z.alqczyli do formularza elektronicznego nie p62niej nrZ na pierwszym zje4dzie.
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$6
Postgpowanie kwalifikacyjne moZe zostac przeprowadzone w nastgpuj4cych formach:

1) rozmowy wstEpnej z kandydatem,
2) egzaminu pisemnego,
3) egzaminu ustnego,
4) testu.

Dopuszcza sig pominigcie postEpowania kwalifikacyjnego w formie, o kt6rej mowa w
ust. 1. Przyjgcie na studia podyplomowe warunkuje w6wczas kolejnoSi zgloszeh
kandydatow do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku uzyskania r6wnej liczby punkt6w przez kandydat6w w postgpowaniu
kwalifikacyjnym, o kt6rym mowa w ust. !, przy ograniczonej liczbie -ieisc, o
przyjgciu na dan4 edycjg studi6w podyplomorvych decyduje kolejnosd zgloszeh.
Weryfikacji dokument6w zal1czonych do formularza elektronicznego dokonuje
Kierownik studi6w podyplomolvych.

1.

$7
Decyzje o przyjgciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydzialu, w ramach
kt6rego s4 one prowadzone. Informacja o przyjgciu przesylanajest kandydatom na
podany w formularzu rejestracyjnym adres e-marl wraz z proSb4 o przedstawienie
oryginal6w dokument6w zalqczonych do formularza rejestracyjnego (pierwszy zjazd).
Kandydaci, ktlrzy zostali przyjgci na studia podyplomowe zobowiqzani s4 podpisai
umow9 o Swiadczenie uslug edukacyjnych przed rozpoczqciem zajEc. Wz6r umowy
okreSla zalqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Od decyzji, o kt6rych mowa w ust.1 kandydatowi przysluguje odwotranie do Rektora w
ci4gu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W przypadku, gdy liczbazgloszehbEdzie wiEksza nizliczbamiejsc, kandydaci, ktorzy
nie zostali przyjgci zostanE wpisani na listg rezerwow4 w kolejnoSci wedlug punktacji
uzyskanej w postgpowaniu kwalifikacyjnym, albo zgodnie z kolejnoSciE zgloszeri. Po
zwolnieniu sig miejsc decyzjg o przyjgciu kandydat6w na aana edycJg studi6w
podyplomowych podejmuje Dziekan zgodnie z kolejnoSciE na liScie rezerwowej.

III PRAWA I OBOWIAZITI SI,LI(IIIACZY STUDIOW PODYPLOMOWYCIII

$8
1. Sluchacz studi6w podyplomowych ma prawo do:

1) korzystania z pomieszczeh dydaktycznych, urz4dzen i zasob6w dydaktyczno-
naukowych niezb gdnych do r ealizacji pro gramu studi6w po dypl omowych,

2) korzystania z material6w dydaktycznych przygotowanych przez wykladowc6w
w formie drukowanej lub elektronicznej,

3) dostgpu do Statutu UMP i Regulaminu Studi6w Podyplomowych, a takie
regulamin6w jednostek bior4cych udzial w procesie ksztalcenia na danych
studiach podyplomowych,
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4) korzystania z zasob6w bibliotek Uczelni na zasadach okreslonych w ich
regulaminach,

5) konsultacji z prowadzqcymi zajEcia oraz kierownikiem studi6w
podyplomowych,

6) otrzymywania zaswiadczeno odbywaniu studi6w podyplomowych,
7) zglaszania uwag i postulat6w dotycz4cych procesu dydaktycznego.

Sluchacz nie ma prawa do:
1) legitymacji studenckiej,
2) Swiadczeri pomocy materialnej,
3) urlopu od zajg(,,
4) powtarzania modulu ksztalcenia, semestru oraz roku.

Sluchacz studi6w podyplomowych zobowrqzany jest w szczegolnosci do:
1) zapoznania sig i przestrzegania zapis6w Regulaminu Studi6w Podyplomowych

otaz regulamin6w jednostek bior4cych udzial w procesie ksztalcenia na
danych studiach podyplomowych,

2) uczestnictwaw zajEciach okreslonych w planie zajgi studi6w podyplomowych,
3) terminowego przyst4pienia do zaliczeh i egzaminSw przewidzianych

w programie ksztalcenia,
4) terminowego wnoszenia wymaganych oplat,
5) niezwtrocznego pisemnego powiadomienia Centrum Studi6w Podyplomowych o

zmianie nazwiska, adresu, dokumentu to2samosci i innych danych
osobowych.

Prawa i obowi4zki Sluchacza wygasaj4 z dniem ukoriczenia studi6w podyplomowych,
rezygnacji lub skreslenia z listy sluchaczy studi6w podyplomolvych.

IV OIIGA N IZA C'J A S'I" LJDIOW PODY PI,Oh,{OIV \:C]]I

se
Zajgcia na studiach podyplomowych prowadzone sE w ukladzie semestralnym.
Studia podyplomowe trwajq nie krScej niz 2 semestry. Program ksztalcenia umozliwia
Sluchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punkt6w ECTS.

$10
studia podyplomowe odbywajq sig zgodnie z programem ksztalcenia ujgtym
we wniosku o uruchomienie studi6w podyplomowych, zatwierdzonym przez Rektora
stosownym zarzqdzeniem.
Szczeg6trowe zasady organizacji studi6w podyplomorvych, terminy rozpoczqcia oraz
zakohczenia zajgc dydaktycznych i harmonogramy ich odbywania okresla Kierownik
studi6w podyplomowych.
Plan studi6w podyplomowych okresla charakter sesji egzaminacyjnej (semestralny lub
ci4gly) oraz obejmuje wykaz, formE oraz wymiar zajgc.
Plan zajgi okresla terminy zajg(.
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$ 11

Program studiow podyplomowych okre6la wszystkie moduly ksztalcenia, formg ich
zahczenia oraz warunki ukoriczeni a studi6w p o dyp lomolvych.
Program studi6w podyplomowych obejmuje wszystkie efekty ksztalcenia dla studi6w
w danym zakresie, wyszczeg6lnione w ramach modul6w ksztalcenia.
Szczeg6lowy opis osi4gania i weryfikacji zakladanych efekt6w ksztalcenia odniesiony
do formy zajqc, metod i kryeri6w oceniania ujgty jest w sylabusie do modulu
ksztalcenia, zgodnie zwzorem stosowanym na Wydziale.
Na pierwszych zajqciach, prowadzqcy dany modul ksztalcenia zapoznaje sluchaczy z
treSci4 sylabusa, sposobem weryfikacji zakladanych efek6w ksztalcenia oraz
stosowanej metodzie i kryteriach oceniania odpowiadaj?cym przyjEtej formie zajE6.

$12
Sylabus modulu ksztaicenia okre5la:

1) nazwg studi6w podyplomowych,
2) nazwg modutu ksztalcenia,
3) imig i nazwisko osoby prowadz4c ej zajgcia,
4) liczbE punkt6w ECTS przypisan4 modulowi ksztalcenia wraz z bilansem

nakladu pracy sluchacza niezbgdnego do ich uzyskania,
liczbg godzin zajEt dydaktycznych oraz ich formg (z uwzglgdnieniem zajg6

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloS6),
merytoryczne treSci ksztalcenia modulu ksztalcenia,
cele ksztalcenia w odniesieniu do osi4ganych przez Sluchacza wiedzy,

umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych,
8) sposob osi4gania zakladanych efekt6w ksztalcenia i metody ich weryfikacji,
9) metody dydaktyczne oraz formg zaliczeniamodulu ksztalcenia,
10) wykaz literatury podstawowej i uzupelniaj4cej.

V DOKUN{ENT;\ C JA PRZEBIEGU STI IDIOW pODypLOMOWyCH

$ 13

Indeks sluchacza studi6w podyplomowych prowadzony jest w formie elektronicznej.

$14
Akta osobowe Sluchaczaprzechowyvvane s4 w Centrum Studi6w Podyplomowych.
Dokumentacja przebiegu studi6w moze byc prowadzona w formie elekironicznlj.
Akta osobowe absolwentdw studi6w podyplomowych oraz os6b skreSlonych z listy
sluchaczy studi6w podyplomowych podlegaj4 archiwizacji na podstawie odrgbnycir
przepis6w.
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$1s
w teczce osobowej Sluchacza studi6w podyplomowych przechowywane s4
nastgpuj4ce dokumenty:

1) podpisane oSwiadczenie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszego
Regulaminu,

2) umowa o Swiadczenie uslug edukacyjnych w zakresie studi6w podyplomowych
zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu,

3) pozostal4 korespondencjg,
4) dokumenty potwierdzaj4ce ukofczenie studi6w podyplomowych.
5) swiadectwo ukoriczenia studi6w podyplomolvych - egzemplarz do akt,
6) potwierdzenie odbioru Swiadectwa studi6w podyplomolvych przez osobg

odbieraj4cq dyplom, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu,
7) inne.

VI ODPtr,ATNOSC ZA STI]DTA I'ODYPLOMOWE

$16
Ksztalcenie na studiach podyplomowych jest odplatne, za wyj4tkiem przypadkciw, gdy
finansowane jest ze Srodk6w zewnqtrznych.
oplata za studia pobierana jest jednorazowo albo w ratach semestralnych.
WysokoSi oplat. zasady pobierania oraz spos6b ich wnoszeniaustala Rektor w drodze
zarz4dzania.
W wyjqtkowych przypadkach przewiduje sig zmianE harmonogramu platnoSci, po
uzyskaniu akceptacji Prorektora ds. Dydaktyki i Ksztalcenia podyplomowego.
Nie ma mozliwosci zwolnienia z calosci oplat za studia podyplomowe.

$17
za opoinienie we wnoszeniu oplat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe.
Za dzien wplaty uwaza siE dzieri wplywu naleZno6ci na rachunek bankowy Uczelni
wskazany w umowie o Swiadczenie uslug edukacyjnych w zakresie studi6w
podyplomowych.

s 18

W przypadku zaprzestania studiowania spowodowanego rezygnacja,lub skreSleniem z
listy sluchaczy studi6w podyplomowych, na wniosek Sluchacza zwracana jest mu
oplata za studia w czgsci jul zaplaconej a dotyczqce-i czasu studi6w przypadaj4cego po
zaptzestaniu studiowania, poczynaj4c od nastgpnego miesi4ca po miesiqcu w kt6rym
zaprzestanie studiowania miala miejsce. Z wyliczonej kwoty zwrotu potr4cana jest
oplata administracyjna w wysokoS ci 3o/o.
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Uczelnia pobiera oplaty dodatkowe za:

1) wydanie Swiadectwa ukoficzenia studi6w podlplomowych,
2) wydanie duplikatu swiadectwa ukoflczenia studi6w podyplomowych.

Uczelnia moze pobierai oplaty dodatkowe:
1) wpisowe - jeZeli zostalo przewidziane dla danej edycji studi6w,
2) za przedlulenie terminu zaliczania modul6w ksztalcenia,
3) zaprzedluhenie terminu skladania pracy dyplomowej,
4) zaprzedluhenie terminu zdawania egzaminu koricowego.

WysokoSi oplat dodatkowych, zasady pobierania oraz spos6b ich wnoszenia ustalane
sQ w umowie o swiadczenie uslug edukacyjnych, o kt6rej mowa w $ 7 ust. 2
niniejszego Regulaminu, z tym jednak, Ze uiszczone wpisowe:
a/ ustalone w wysokoSci ponizej 200 zl nie podlega zaliczentu w poczet czesnego i nie
podlega zwrotowi,
b/ ustalone w wysokoSci co najmniej 200 zl - podlega zaliczeniv w poczet czesnego
ale nie podlega zwrotowi w przypadku nie podjgcia studi6w podyplomowych,
wzglEdnie zrezygnowanta z nich w pierwszym semestrze.

VII ZALICZE.NIA I EGZAMINY

$20
podyplomowych ma charakter semestralny

studi6w podyplomowych.

$21
Egzaminy i zaliczenia modul6w ksztalcenia objgtych programem ksztalcenia danych
studi6w podyplomo\\ych l<ohcz4 siQ wystawieniem oceny. chyba ze program
ksztalcenia przewiduje inaczej.
Szczeg6lorn'e warunki i zasady zaliczania modul6w ksztalcenia. zakres rnaterialu
obowiqzujqcy przy zahczentu lub egzarninie okreSla prowadzEcy w sylabr-rsie do
modulu ksztalcenia i podaje do wiadomoSci Stuchaczy napierwszych zajgciach.
Terminy zaliczen i egzamin6w ustalane s4 przez prowadz4cego i podawane
do wiadomoSci Sluchaczy nte p6zniej niZ 14 dni przed wyznaczon4 dat4 zaltczenia
modutu ksztalcenia.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia lub niezdania egzaminu, Sluchacz ma prawo do
uzyskiwania zaliczen i zdawania egzamin6w poprawkowych w dw6ch kolejnych
terminach.
Zaliczenie poprawkowe bEd| egzamin poprawkowy nie rnogE byi przeprowadzone
p6zniej niz 2 miesi4ce od daty poprzedniego terminu zaliczeniamodulu ksztalcenia.

Sesja egzaminacyjna na studiach
lub ci4gly, okreslony w planie danych
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6- Terminy zaliczen i zaliczen poprawkowych oraz egzamin6w i egzamin6w
poprawkowych ustalane s4 przez prowadz4cych zajqcia w porozumieniu
z Kierownikiem studi6w podyplomowych.

522
Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje sig nastgpujgce oceny:

bardzo dobry 5.0

ponad dobry 4.5

dobry

doSi dobry

dostateczny

niedostateczny

zaliczone

VIII T.IKONCZENIE STIJDIOW I}ODYI'LOMO'WYCH

$23
1. Datq ukoriczenia studi6w podyplomowych jest data zrealizowania ostatniego warunku

przew rdzianego programem ksztalcenia.
2. Program studi6w podyplomowych moze przewidywa6 ,nastgpuj4ce warunki

zakonczenia studi6w:
1) zloZente egzaminu koncowego.
2) obrona pracy dyplomowej,
3) obrona pracy dyplomowej i zlolenie egzaminu kofcorvego.

Termin skladania egzamin6w koricowych oraz obrony prac dyplomowvch ustala
Kierownik studi6w podyplomowych.
Uregulowanie wszelkich platnoSci i zobowiqzafi wobec Uczelni jest warunkiem
niezbEdnym dopuszczenia Sluchacza do egzaminu kofcowego lub obrony pracy
dyplomowej i wydania swiadectwa ukoficzenia studi6w podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu koricowego lub obrony pracy dyplornowej jest
uzyskanie wszystkich zaliczeh i zdanie wszystkich egzamin6w okreSlonych w planie
studi6w otaz - w przypadku obrony pracy dyplomowej. zLoaenie jej w terminie i
zgodnie z warunkami okreSlonymi przez Kierownika studi6w podyplomowych oraz
uzyskanie pozytyr,vnyoh ocen z recenzji przygotowanych przez opiekuna pracy
dyplomowej/promotora i recenzenta.
Do oceny i recenzii prac dyplomowych oraz oceny egzaminu koficowego stosuje siE
skalg ocen wskazan4 w $ 22.
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w przypadku niezlozenia pracy dyplomowej w terminie. spowodowanego:
I ) dlugotrwalq chorobq Sluchacza lub
2) uzasadnionyni przyczl.nami, niezaleznymi od Sluchacza,

na zloZony przez Stuchacza wniosek. Kierownik studi6w podyplomowych, wyznacza
nowy termin zlo2enia pracy dyplomowej.

W przypadku niezlozenia przez Sluchacza pracy dyplomowej w tenninie okreSlonyrn
w $ 23 ust. 3, Sluchacz moze zostac skreSlony z listy Sluchaczy.
NieobecnoSi na egzaminie koricowym lub obronie pracy dyplomowej skutkuje
wyznaczeniem przez Kierownika studi6w podyplomowych nowego terminu egzaminu
koncowego lub obrony pracy d;-plomowej. przypadaj4cego w okresie do 30 dni od
daty pierwotnego terminu.
W przypadku braku moZliwoSci stawienia sig przez Sluchacza na egzaminie
kot'rcowym lub obronie pracy dyplomowej, w terminie okreSlonym w ust. 3. Sluchacz
moze zwr6cii sig z wnioskiem do Kierownika studi6w podyplomowych o
wyznaczenie nowego dodatkowego terminu. Wniosek wraz ze wskazaniem przyczyny
nieobecnoSci powinien byi zho2ony w terminie 14 dni od daty okreSlonej w ust. 3.
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Kierownika studi6w podyplomorvych i
zatwierdzeniu przez Dziehana. Dodatkowy terrnin ustala Kierownik studi6w
podyplomow-ych w porozumieniu ze Sluchaczem.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej Sh-rchacz ma prawo zlo|yc wniosek do
Kierownika studitiw podyplomowych w terminie 7 dni od daty egzaminu kofcowego
lub obrony pracy dyplomowej z proSb4 o przyst4pienie do poprawkowego egzaminu
koflcowego lub powt6rnej obrony pracy dyplomowej. Termin poprawkowego
egzaminu koricowego lub powt6rnej obrony pracy dlplomowej ustala Kierownik
studi6w podyplomo\\ych w okresie do 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia
wniosku.

$2s
1. Prace dyplomowe Sluchacze przygotowujE pod kierunkiem wyznaczonego

przez Kierownika studi6w podyplomowych opiekuna pracy dyplomowej/promotora.
2. opiekun pracy dyplomowej/promotor dokonuje oceny pracy dyplomowej,

wystawiaj4c jej ocenE.
3. Recenzent dokonuje recenzji pracy dyplomowej, wl,stawiaj4c jej ocenQ.
4. Dokumenty. o kt6rych mowa \,, ust. 2 i 3 wystawia siE zgodnie z wzorarni

stosowanymi na Wydziale.
5. Warunkiem przystqpienia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie pozytyr,vnych

ocen od opiekuna ptacy dyplomowej/promotora i recenzenta.
6' W przypadku uzyskania jednej oceny niedostateczne.j Kierownik studi6rv

podyplomowych, w porozumieniu z Dziekanem, moze wyznaczyc recenzenta
dodatkowego. Praca dyplomowa jest oceniona pozl,twvnie. jeSli recenzent dodatkou,y
ocenil jq co najmniej na oceng dostateczn4.

l. W przypadku uzyskania dwoch ocen niedostatecznych z. recenzjt pracy dyplomowej,
Sluchacz zostaje skreslony z listy sluchaczy studi6w podyplomowycl-r.

3.

4.

5.



$26
1' Egzamin koricowy odbywa sig przez Komisj4 Egzaminacyjn4, w sklad ktorej

wchodz4:
1) Dziekan, bqd? przedstawiciel Dziekana Wydzialu, na kt6rym prowadzone s4

dane studia podyplomowe,
2) Kierownik studi6w podyplomowych,
3) Pracownik naukowo-dydaktyczny ze stopniem co najmniej doktora.

2. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje protok6l egzaminu kofcowego zgodnie z
wzorem stosowanym na Wydziale.

s27
1' Obrona pracy dyplomowej lub obrona pracy dyplomowej wraz z egzaminem

koricowym odbywa sig przed Komisj4 Egzaminacyjn4, w sktad kt6rej wchodzq:
1) Dziekan, b4dz Kierownik studi6w podyplomowych,
2) opiekun pracy dyplomowej/promotor,
3) recenzent lub wyznaczony przez Dziekana przedstawiciel Wydziafu, na kt6rym

prowadzone s4 dane studia podyplomowe.
2. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje protok6l obrony pracy dlplomowej zgodfie z

wzorem stosowanym na Wydziale.

$28
1. Po ukoriczeniu studi6w Uczelnia wystawia Swiadectwo ukoriczenia studi6w

podyplomowych, zgodnie ze wzorem ustalonym zalqcznikiem nr 4 do niniejszego
Regulaminu.

2. Dopuszcza sig przygotowanie i wydanie Sluchaczowi dodatkowych
okolicznoSciowych dokument6w poSwiadczaj4cych uczestnictwo i ukoriczenie
studi6w podyplomowych.

$2e
1. Na Swiadectwie ukoficzenia studi6w podyplomolvych wpisuje sig ostateczny wynik

studi6w po dyplom olvych u3redniony wedlug zasady :

od 3.0 do 3.20 dostateczny

od 3.21 do 3.70 doS6 dobry

od 3.71 do 4.20 dobry

od4.2l do 4.49 ponad dobry

od 4.50 do 5.00 bardzo dobry

11



2. Na ostateczny wynik studi6w podyplomowych sklada sig Srednia ocen uzyskana w
toku studi6w, ocena z recenzji i oceny pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu
koricowego wedlug nastgpujqcej wagi:

1) w przypadku obrony pracy dyplomowej oraz obrony pracy dyplomowq wraz z
egzaminem kot'rcowym, suma:
- 0.60 % Sredniej ocen ze studi6w
- 0.20 % uSrednionej oceny zrecenzji i oceny pracy dyplomowej
- 0'20 Yo oceny z obrony pracy dyplomowej lub uSrednionej oceny z obrony

pracy dyplomowej wraz z egzaminem koficowym,
2) w przlpadku egzaminu koricowego, suma:

- 0.75 % Sredniej ocen ze studi6w,

- 0.25 o/o oceny z egzamtnlJkohcowego.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej stanowiEcej ostateczny wynik studi6w
- swiadectwo ukoriczenia studi6w podyplomowych nie jest wystawiane.

$30
Uczelnia wystawia Sluchaczowi Swiadectwo ukofczenia studi6w podlplomowych w
terminie do 30 dni od dnia zdania egzaminu kofcowego lub obrony pracy
dyplomowej.

IX SKIIF,SI, I\[IE Z I,IS.f1, S'I,IICHA(]ZY^ WZNOW]HNIL, STI;DI[}w
PODYPLOMOWYCH I PRZERWA W STUDIACH

$ 31
stuchacz zostaje skreSlony z listy sluchaczy studi6w podyplomowych w przypadku:

1) zloheniapisemnej rezygnacjize studi6w podyplomowych,
2) niepodjgcia studi6w przez kt6re rozumie sig niepodpisanie wymaganej umowy

naj p6 2ni ej pr ze d ro zpo cz gci em zaj E(, p ierwsze go zj azdu,
3) niezdania poprawkowego egzaminu koricowego lub powt5rnej obrony

pracy dyplomowej,
4) niezlozenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu kofcowego,
5) uzyskania dw6ch ocen niedostatecznych z recenzjipracy dyplomowej.

Sluchacz moze zostac skreslony z listy sluchaczy studi6w podyplomolvych
w przypadku:

1) niedokonania wymaganych oplat za naukq pomimo pisemnego wezwania do ich
uiszczenia,

2) nieuzyskania zaliczeh lub niezdania egzamin6w,
3) nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na zajEciach w wymiarze wigkszym ni? 1O

oh liczby godzin zajgc,
4) ral4cego naruszenia przepis6w obowi4zuj4cych na Uczelni oraz Regulaminu

Studi6w Podyplomowych.
Decyzjg w sprawie skreSlenia z listy stuchaczy z powodu rezygnacji ze studi6w lub ich
niepodj gcia podejmuj e Kierownik studi6w podyplomorvych.

l.

2.

J.



4.

5.

6.

1.

2.

J.

Decyzjg o skreSleniu z listy sluchaczy w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt. 3-5 oraz
ust. 2 pode.imuje wlaSciwy Dziekan na wniosek Kierownika studi6w podyplomowych.
Od decyzji o skresleniu z listy sluchaczy przyslugu.je odwolanie. odpowiednio, od
decyzji Kierownika studi6w podyplomowych (ust.3) do Dziekana a od <lecyzji
Dziekana (ust.4) do Rektora, w terminie 14 dni od dat.v jej dorgczenia.
Za datE rezygnacji ze studi6u, podyplomowych przyjmuje siQ darg dorEczenia
wlasciwemu Dziekanowi pisemnego oswiad czenia Sluchacza o rezygnacj i.

$32
Z zastrzeheniem postanowieri ust. 2, osoba skreSlona z listy sluchaczy studi6w
podyplomo!\ych moze ubiegai sig o wznowienie studi6w na kolejnE, realizowan4
edycjg, z zastrzeleniem, ze przerwa w nauce nie trwala dluzej niz 2lata.
Osoba skreSlona z listy sluchaczy studi6w podyplomowych, o kt6rej mowa w $ 3l ust.
1 pkt 2), 3) i 4), moze ubiegai sig o wznowienie studi6w podyplomorvych w okresie 1

roku od daty skreSlenia z listy sluchaczy.
Decyzjg w sprawie wznowienia przez Sluchacza nauki na studiach podyplomowych
podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego, uprzednio zaopiniowany przez
Kierownika studi6w podlplomowych.
warunki wznowienia studi6w okresla Kierownik studi6w podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studi6w podyplomowych
w ramach wznowienia studi6w jest uprzednie uregulowanie wszystkich zaleg|ych
oplat i podpisanie nowej umowy o Swiadczenie uslug edukacyjnych w zakresie
studi6w podyplomo\\rych.

$33
W sprawach nieobjgtych przepisami Regulaminu decyduje Prorektor ds. Dydaktyki i
Ksztalcenia Podyplomowego.

4.

5.
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Zalqcntik nr 2 clo uchwaly nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

Lalycznil< nr 2b (umowa dwustronna)

UMOWA nr .........................1.......1

O SWIADCZENIE USI,UG EDUKACYJNYCH w ZAKRESIII UCZESTNICTwA

W STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

zawarta pomigdzy:

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10,
6l-701 Poznai NIP 777-00-03-104 zwanym dalej ,,Uniwersytetem", reprezentowanym
przezi
Rektora
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora -

a

Pani4/Panem *:
Nazwisko:
T*: -.ulrrY. .

Adres zam.: legitymuj4cE /
legitymuj4cym sig dokumentern tozsamoSci: ..

podaj4c4 / podajqcym do korespondencji adres:
nieprowadz4cq/ nieprowadzqcym lprowadz4cql prowadzqcym * dzialalnoSc gospodarcz4 pod
firm4:

miejsca

zwanE I zwanyn dalej: ,,Sluchaczem,'

Przedm iotem ninie.iszej
Unilversytet uslugi
podyplomowych:

$1
umowy jest okreSlenie warunk6w odplatno5ci za Swiadczone przez

edukacyjne w zakresie uczestnictwa Sluchacza w studiach

,

o

prowadzonych na Wydziale
zgodnie z art.99 ust. 1 pkt 5)
szkolnictwie wlzszym (t.j. Dz.

l.

oraz art. 160a ustawy
U. z 2016 r. poz. 7842 z

z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
poin. zm) zwanej dalej: .,Ustaw4".

s2

3)

adres



Zal4cznik nr 2 do uchwaly nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

Zal1cznik nr 2b (umowa dwustronna)

2. Uczestnictwo w studiach podyplomowych koriczy sig uzyskaniem Swiadectwa
ukoriczenia studi6w podyplomo\\rych.

$3
Sfuchacz oSwiadcza, 2e znana jest mu tre56 Regulaminu Studi6w Podyplomowych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu

l.
$4

Uniwersy,tet zobowiqzuje sig do:
1) przeprowadzeniazajg(, dydaktycznych przez wykwalifikowane do tego osoby,
2) zapewnienia bazy dydaktycznej do prawidlowej rcalizacji programu studi6w

podyplomowych,
3) przestrzegania praw Sluchacza, o kt6rych mowa w $ 8 ust. I Regulaminu Studi6w

Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu.

Sluchacz zobowiqzuje sig do:
1) uczestniczenia w zajgciach dydaktycznych okredlonych planem studi6w

podyplomowych oraz uzyskan i a wym aganyc h zaliczeh i egzam in6w,
2) przestrzegania obowi4zk6w Sluchacza, o kt6rych mowa w $ 8 ust. z-4

Regulaminu Studi6w Podyplomowych im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
3) terminowego uiszczania oplatza studia podyplomowe.

$s1' sluchacz jest zobowiqzany wniesi oplatg, za uczestnictwo
podyplomowych,
bankowy o nr:.
l) w calo$ci u,ymaganej krvoty: ...... zI do dnia

albo

2) w..... .... r6wnych ratach, odpowiednio .....
....... rata ..... zl do dnia

.. rala - zl do dnia
2. WysokoSi oplaty ustalona zostala zarzEdzeniem Rektora nr...... z
w sprawie, kt6re dostEpne jest na stronie
3. Uniwersytet, na wniosek Sluchacza, wystawi fakturg na dokonana wplatg.

2.

w studiach
na rachunek

L
s6

Uczelnia pobiera oplaty dodatkowe za:
1) wydanie Swiadectwa ukoriczenia

w wysokoSci ...... ..........21,
2) wydanie duplikatu Swiadecfwa

w wysokoSci ...... .........21,

studi6w podyplomowych

ukoriczenia studi6w podyplomowych

2



Zal4cznik nr 2 do uchwaty nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

ZalEcznik nr 2b (umowa dwustronna)

oplatg administrac"vjn4 - wpisowe w rvysoko(ci
wznowienie studi6w w wysokoSci ...... ............21,
przedtuzenie terminu zaliczania modul6w ksztalcenia - w wysokoSci .... ........21
za kuZdy r ozpoczgty miesi4c przedluhenia
przedluzenie terminu skladania sktadania pracy dyplomowej - w wysokosci ....21
za kuZdy r ozpoczgty m iesi4c przedluhenia,
przedluzenie terminu zdawania egzaminu koficowego * w wysokoSci .. .........21
za kaldy r ozpocz7ty m iesi4c przedfuzenia.

2. Wpisowe:
1) ustalone w wysokoSci poni2ej 20021nie podlega zaliczeni:u w poczet czesnego i

nie podlega zwrotowi,
2) ustalone w wysokoSci co najmniej 20021- podlega zaliczeniuw poczet czesnego,

ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjgcia studi6w podyplomowych,
wzglgdnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

s7+= Uiszczenie oplaty w terminie. warLrnkuje dopuszczenie stuchacza do uczestnictwa w
prograrnowych zaj gc i ach.
2. W przypadku nieterminowego wnoszenia oplat (decyduje data wplywu na rachunek
bankorvy Uniwersytetu) naliczone zostanq odsetki Llstawowe.
3. Niervniesienie oplaty po uplywie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do
zaplaty, skutkuje skresleniem Sluchacza z listy. W przypadku dalszego nieuregulowania
platnoSci sprawa bgdzie kierowana na drogg postgpowania s4dowego.

s8
Wniesiona oplata jest zwracana w caloSci w przypadl<u podjgcia decyzji o nieuruchomieniu
edycji studiow.

$e1. W przypadku zaprzestania studiowania z spowodowanego rezygnacjq lub skreSleniem
z listy s'luchaczy studi6w podyplomowych, na wniosek Sluchacza zwracanajest mu oplata za
studia w czgSci juz zaplaconej, a dotycz4cej czasu studi6w przypadaj4cego po zaprzestaniu
studiowania, poczynaj4c od nastEpnego miesi4ca po miesiqcu w kt6qrm zaprzestanie
studiowania mialo miejsce. Z wyliczonej kwoty zwrotu potrqcana jest oplata administracyjna
w wysokoSci 3%.
2. W przypadku, gdy podstawq zaprzestania studiowania jest rezygnacja sluchacza, za
datg rezygnacji uwaza sig datg otrzymania od sluchacza pisemnego oSwiidczenia o jego
rezygnacji.

s101. Uniwersytet, spelniaj4c w procesie prowadzenia studi6w podyplomowych wymagania
wynikajqce z przepis6w o ochronie danych osobowych, naklada na Sfuchacza studi6w
obowiqzek pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie jego danych osobowych,

3)
4)
s)

6)

7)



Zalqcznik nr 2 do uchwaty nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

ZalEcznik nr 2b (umowa dwustronna)

zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania dopelnienia tego obowiqzku obciqza(,
bgd4 Stuchacza.
2. Klauzula informacyjna:

l) Administratorem danych jest uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 poznafi.

2) Administrator danych wyznaczyl administratora bezpieczeflstwa informacji,
email: abi.ump@ump. edu.pl, tel. : 60 I -7 46-909.

3) Dane osobowe przetwarzane s4 w celu rekrutacji kandydat6w na studia oraz
prowadzenia procesu ksztalcenia.

4) Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbgdne w celu
udzialu w rekrutacji.

5) Podane dane bgd4 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I pkt a) i zgodnie ztrelciq
og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych.

6) Dane kandydat6w przyjgtych na studia bgdq przetwarzane w celu realizacji
prowadzenia procesu ksztalcenia na studiach i przechowywane przez okres 50 lat
($ 4.2 Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyaszego z dnia 16
wrzeSnia 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi6w). Kopie dokument6w
kandydat6w nieprzyjgtych na pierwszy rok studi6w bgd4 przechowywane przez 6
miesigcy ($ 19.2 RozporzEdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia
l6 wrzeSnia 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi6w).

7) KuZda osoba ma prawo dostgpu do treSci swoich danych i ich sprostowania,
usunigcia, ograniczeniaprzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoSd z prawem
przetwarzania.

8) w oparciu o przechow) vane dane osobowe nie s4 podejmowane
zautomaty zo wane de cyzj e.

9) KuZda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iZprzetwarzanie
jego danych osobowych dotycz4cych narusza przepisy og6lnego rozporzEdzeniao
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiefiria 2016 r. oraz ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zp6lniejszymi zmianami.

$ 1l
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania uczestnictwa w studiach podyplomowych:

na Wydziale
Karola Marcinkowskiego w

2. Umowa niniejsza wygasa przed zakohczeniem trwania nauki:
1) w przypadku odst4pienia przez Uniwersytet od zamiaru uruchomienia clanej edycji

stud i6w podyplomowych,
z dniem skreSlenia Sluchacza z listy sluchaczy z powodu niewyrvi4zywania sig z

zobowiqzah wynikaj4cych z niniejszej umowy oraz Regulaminu Studi6rv
Podyplornowych,

z dniem otrzymania przez lJ niwersy,tet pisemnej r ezy gnacji Slu ch acza.

;;;;;;i;. 
Uniwersvtetu Medvcznego im'

2)

3)

4



ZattEcznik nr 2 do uchwaty nr 23312017

z dnta 29 listopada 2017 roku

Zalqcznik nr 2b (umowa dwustronna)

$12l. zmiana postanowief niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umow4 maj4 zastosowanie przepisy Ustawy
oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Sluchacz

Kwestor

Pozna6, dnia

Rektor

Pozna6, dnia

Sporz4dzil:



Zalqcznik nr I do uchwaly nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

Zalqcznik nr 2a (umowa trojstronna)

UMOWA nr .........................1.......t

O SwIADCZENIE USI,UG EDUKACYJNYCH w ZAKRESIE UCZESTNICTwA

W STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

zawarta ponr igdzy:

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10,
6l-701 Poznari NIP 777-00-03-104 zwanym dalej ,,Uniwersytetem,,, reprezentowanym
przez:
Rektora -
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora -

a

Pani4/Panem *:

Nazwisko:
lmig:
Adres zam.'. legitymuj4c4 I
legitymLrj4cym sig dokumentem tozsarnoSci:...
Seria:. ..Numer:
podaj4cq/podaj4cym do korespondencji adres:
nie prou,adzqcql nie prowadz4cym zwan4 / zrvanynr dalej: ,,SIuchaczem,,

oraz

firm4 pod nazw4/osob4 trzeci4 prowadz4c4 tlzialarnosd gospodarcz4 pod firm4:

adres gl6wnego miejsca wykonywania dzia\alnosci: ... .adres do dorgczeri
NIP: . REGON:

s1
Przedmiotem niniejszej umowy jest okredlenie warunk6w odplatnosci za sw
uniwersytet uslugi edukacyjne w zakresie uczestnictwa Sluchacza
podyplomowych
na Wydziale .....
99 ust. I pkt 5) oraz art. 160a ustawy z dnia27 ripca 2005 roku - prawo
wylszym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z p62n. zm) zwanej dalej: ,,Ustaw4,,.

iadczone przez.

w studiach
prowadzonych

. zgodnie z art.
o szkolnictwie
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Zatqcznik nr I do uchwaly nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

Zal4cznik nr 2a (umowa tr6jstronna)

$2
Uniwersytet oSwiadcza, ze:

1) prowadzi studiapodyplomowe.,. .........;
2) spelnia wszelkie niezbgdne warunki do prowadzenia studi6w podyplomowych, o

kt6rych mowa powyzej, w szczeg6lnoSci warunki kadrowe orazmaterialne;
3) organizacjg i tok studi6w oraz prawa i obowi4zki Sluchacza okresla Regulamin

Studi6w Podyplomowych stanowi4cy zalqcznik do uchwaly nr .... Senatu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia

2. Uczestnictwo w studiach podyplomowych koriczy siQ uzyskaniem Srviadectrva

$3
mu treSi Regulaminu Studi6w Podyplomowych
Marcinkowskiego w Poznaniu.

$4L Uniwersytet zobowi4zuje sig do:
l) przeprowadzeniaza.igc dydal<tyczrrych przez u'ykwalifikowane do tego osoby,
2) zapewrlietria bazy dydaktycznej do prarvidlowej realizacji programu studi6rv

podyplomowych,
3) przestrzegania praw Siuchacza. o ktorych rrowa w $ 8 ust. I Regulaminu Studitiw

Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu.

2. Sluchacz zobowi4zuje sig do:
l) uczestniczenia w zajgciach dydaktycznych okredlonych planem studiow

podyplomorvych oraz uzyskania wymaganych zaliczen i egzamin6w,
2) przestrzegania obowiEzk6w Sluchacza, o kt6rych mowa w $ g ust. 2-4

Regulaminu Studi6w Podyplomowych im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
3) terminowego uiszczania oplat za Studia podyplomowe.

ukoriczenia studi6w podyplomowych.

Sfuchacz oSwiadcza, 2e znana jest
Uniwersytetu Medycznego im. Karola

$s1. Sluchacz* lub/oraz* Platnik* studi6r.v podyplomor.vych jest/sq
oplatg, za uczestnictwo w studiach

o nr:..
l) w caloSci wymaganej kwoty odpowiednio:

a) Sluchacz .........21do dnia
b) Platnik*- . . ..zl do dnia

r6wnych ratach, odpoll, i edn io

zobowiEzanylni wnie5c
podyplomowych,

rachunek bankowy

2)w
a)

b)
Stuchacz*
Platnik*-

.. rata - zl do dnia

albo

rata- . ......21do dnia

2
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Zalqcznik nr I do uchwaly nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

Zalqcznik nr 2a (umowa trojstronna)

wysokosd oplaty ustalona zostala zarzqdzeniem Rektora nr...... z dnia.......
sprawie, kt6re dostgpne jest na stronie

Uniwersytet, na wniosek Platnika*/ Stuchaczax, wystawi fakturg na dokonan4 wplatE.

$6
Uczelnia pobiera oplaty dodatkowe za:

l) wydanie Swiadectwa ukoficzenia studi6w podyplomowych
w wysokoSci ...... ......21,
wydanie duplikatu Swiadectwa ukofczenia studi6w
wwysokoSci...... ......2t,

podyplomolvych

wpisowe - w wysokoSci ....
wznowienie studi6w w wysokoSci ...... .......21,
przedluzenie terminu zaliczania modul6w ksztalcenia - w wysoko6ci .. .........21
za kaZdy rozpoczgty miesi4c przedluzcnia,
przedlu2enie tenninu zdawania sktadania pracy dyplomowej - w wysokodci ....21
za kaZdy rozpocz?ty miesi4c przedlu2enia,
przedluZenie terminu zdawania egzaminu
za kaZdy r ozpoczqty m i es i4c przedluZen i a.

koficowego - w wysokodci .. .........2t

2)

3)
4)
s)

6)

t)

2. Wpisowe:
1) ustalone w wysokoSci poniZej 200 zl nie podlega zaliczeniuw poczet czesnego i

nie podlega zwrotowi,
2) ustalone w wysokoSci co najmniej 200 zl - podlega zaliczenivw poczet czesnego,

ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjgcia studi6w fodyplomo*yih,
wzglgdnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

$71. Strony ustalajq. iz Sluchacz iPlatnik pozostaj4 solidarnie odpowiedzialni za uiszczenie
oplat wynikaj4cych z Unrowy.

2. Uiszczenie oplaty w terminie, przez Sluchacza lub Platnika warunkuje dopuszczenie
sluchacza do uczestnictwa w programowych zajgciach. O nieuiszczeniu oplatl, przez
Platnika Uniwersyet zawiadomi niezwlocznie Sluchacza.

3. W przypadku nietenninowego wnoszenia optrat (decyduje data wply.rvg na rachu6ek
bankowy Unirversyetu) naliczone zostanq odsetl<i ustawowe.

4. Niewniesienie oplaty po uplyvie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do
zaplaty, skutkuje skre5leniem Sluchacza z listy. W przypadku dalszego nieuregulowania
platnosci sprawa bgdzie kierowana na drogg postQpowania s4dowego. 

-

$8
Wniesiona przez Sluchaczalubloraz* Piatnika* opiata.iest zwracana w caloSci w przypadku
podjgcia decyzji o nieuruchomieniu edycji sturli6r,v

$e1. W przypadku zaprzestania studiowania spowodowanego rezygnacj4 lub skreSleniem z
listy sluchaczy studiow podyplornowych, na wniosek Siuchaczi/Piitnika* zr.r,racana jest
mu oplata za studia lv czgsci iuL zaplaconej a dotycz4cej czasu studi6w przypadaj4clgo
po zaprzestaniu studiorvania, poczynaj4c od nastgpnego miesi4ca po ntiesiEcu, w kt6rym



Zalqcznik nr 1 do uchwaty nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

ZalEcznik nr 2a (umowa tr6jstronna)

zaptzestanie studiowania mialo miejs ce. Z wyliczonej kwoty zwrotu potrEcana jest oplata
administracyjna w wysokoSci 3%.

2. W przypadku, gdy podstaw4 zaprzestania studiowania jest rezygnacja Sluchacza, za datg
rezygnacji uwaZa sig datg otrzymania od Stuchacza pisemnego oSwiadczenia o jego
rezygnacji.

s101. Uniwersytet, spelniaj4c w procesie prowadzenia studi6w podyplomowych wyrnagania
wynikaj4ce z przepis6w o ochronie danych osobowych, naklada 

-na 
Stuchacza studi6w

obowi4zek pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie jego danych osobowych,
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania dopelnienia tego obowiqzku obciqza(,
bgd4 Sluchacza.
2. Klauzula informacyjna

1) Administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 6l-701 poznaft.

2) Administrator danych wyznaczyl administratora bezpieczeristwa informacji,
email: abi.ump@ump.edu.pl, tel.: 601-7 46-909.

3) Dane osobowe przetwarzane s4 w celu rekrutacji kandydat6w na studia oraz
prowadzenia procesu ksztatcenia.

4) Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne.
udziaiu rv rekrutacji.

lecz niezbgdne w celu

5) Podane dane bgd4 przetwarzane na podstawie art.6 ust. I pkt a) izgodnie z treSciq
og6lnego rozporzqdz.enia o ochronie danych.

6) Dane kandydat6w przyjgtych tra studia bgd4 przetwarzane w celu realizacji
prowadzenia procesu ksztalcenia na studiach i przechowywane przez okres 50 lat
($ 4.2 Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szl<olnictwa Wyzszego z dnia l6
wrzeSnia 2016 r. w sprawie dokumcntacji przebiegu studi6w). Kopie dokument6w
kandydatow nieprzyjgtych na pierwszy rok studi6u, bgd4 przechowylvane przez 6
miesigcy ($ 19.2 Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
I 6 wrzeSnia 2016 r. w sprawie dol<umentacji przebiegu studi6w).

7) Kalda osoba ma praw-o dostgpu do treSci swoich danych i ich sprostowania.
usunigcia, ograniczenia przettvarzania. prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofhigcia zgody w dowolnym momencie bez wplyrvu na zgoclnosi z prawem
przetwarzania.

8) w oparciu o przechow)'wane dane osoboll,e nie s4 pode-imor.r,ane
zautomaty zo wane decyzj e.

9) Ka2da osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, i2 przetwarzanie
jego danych osobolvych dotyczqcych narusza przepisy ogolnego rozporzqdzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z polniejszymi znrianami.

4



Zalycznik nr I do uchwaly nr 23312017

z dnia 29 listopada 2017 roku

Zalqcznik nr 2a (umowa tr6jstronna)

$111' Umowa zostaje zawarla ta czas trwania uczestnictwa w studiach podyplomowych
na Wydziale .............

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu.
2. Umowa niniejsza wygasa przedzakortczeniem trwania nauki:

1) w przypadku odst4pienia przez lJniwersytet od zamiaru uruchomienia danej edycji
studi6w podyplomowych,

2) z dniem skreSlenia Sluchacza z listy sluchaczy z powodu nie wywi4zyrvania sig z
zobowiqzan wynikaj4cych z niniejszej umowy oraz Regulaminu Studi6w
Podyplomowych,

3) z dniem otrzymania przez uniwersytet pisemnej rczygnacji S{uchacza.

$121. zmiana postanowief niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umowq maj4 zastosowanie przepisy Ustawy
oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa zostala sporz4dzona w trzech jednobrzmiEcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

dnia .podpis

Platnik

Kwestor Rektor

Poznari. dnia. Poznari. drria

Sporzqdzi [:



Zalqcznik nr 3

(imig i nazrvisko sluchacza)

oSWIADCZENIE

Potwierdzarn odbior I orygina{u i I odpisu Swiadectr,r,a ukonczenia Stlrdiow

Podyplomowych .

(nazrva studi6w)

(data) (podpis)



Uniwersytet Medyczny irn. Karola Marcinkowskiego w poznaniu

SwmoECTwo

UTONCZPNIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

WYDANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan(i).

urodzony(a) w dniu. ........r. w.....
ukoriczyl(a) w roku. .. 

i;;;;;",o;*,- 
r.-".trulne studia podyplomowe w zakresie

...... z wynikiem

i n."a I
i *ea* j

REKTOR

(pieczgi i podpis)



L.p. Nazwa przedrniotu Liczba godzin zajg(,

teoretycznych

Liczba godzina

zajg( praktycznych

Liczba punkt6u,ECTS


