
 

Uchwała nr 124/2019 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Senat działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1.Traci moc uchwała nr 190/2017  z dnia 27 września 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, zmieniona uchwałami: nr 233/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., 

nr 125/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. i nr 182 z dnia 22 września 2018 r. 

2. Traci moc uchwała nr 191/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustalenia Zasad 

tworzenia, organizacji i  realizacji studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym  im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmieniona uchwałą nr 234 z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2019 roku. 

 

             

 

   R e k t o r 

 

 

        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin Studiów Podyplomowych określa zasady: organizacji i realizacji studiów 

podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 

prawa i obowiązki Słuchaczy. 

 

§ 1 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Uczelnia – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;  

2) Regulamin – Regulamin Studiów Podyplomowych;  

3) Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego – jednostka, która prowadzi 

sprawy dot. kształcenia podyplomowego, w tym związane z nadzorem nad studiami 

podyplomowymi;  

4) Słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych. 

 

§ 2 

1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone:  

1) w formie stacjonarnej; 

2) w formie niestacjonarnej;  

3) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;  

4) w językach obcych.  

2. Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Obsługą i organizacją studiów podyplomowych zajmuje się Centrum Studiów Podyplomowych 

i Kształcenia Ustawicznego we współpracy z jednostkami prowadzącymi dane studia 

podyplomowe.  

  

§ 3 

Informacje o prowadzonych na Uczelni studiach podyplomowych, a także wzory dokumentów 

dotyczące studiów podyplomowych są dostępne na stronie internetowej: 

www.podyplomowe.ump.edu.pl  

  

II. REKRUTACJA I PRZYJĘCIE NA STUDIA 

 

§ 4 

1. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia co 

najmniej studiów pierwszego stopnia, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone dla danego 

zakresu studiów podyplomowych. 

2. Cudzoziemcy mogą podjąć studia podyplomowe na Uczelni na zasadach określonych w art. 

323-324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, 1668 z późn. zm.).  

 

§ 5 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestrują się za pomocą 

formularza elektronicznego znajdującego się na stronie www Uczelni i załączają skany 

wymaganych dokumentów:  

http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/
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1) dyplom ukończenia studiów wyższych;  

2) dowód dokonania opłaty administracyjnej – wpisowego, jeśli taka opłata jest wymagana;  

3) inne dokumenty wymagane rodzajem studiów, wskazane w formularzu rejestracyjnym.  

2. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani wydrukować otrzymane 

drogą mailową oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu i odesłać je 

pocztą tradycyjną lub dostarczyć w ciągu 7 dni do Centrum Studiów Podyplomowych i 

Kształcenia Ustawicznego.  

3. Dokumenty rejestracyjne przechowywane są tylko w formie elektronicznej.  

4. Kandydaci są zobowiązani przedstawić do wglądu oryginały dokumentów, których skany 

załączyli do formularza elektronicznego nie później niż na pierwszym zjeździe. W przypadku 

nieprzedłożenia tych oryginałów, kierownik studiów podyplomowych wyznacza dodatkowy 

termin, a jego niedochowanie może stanowić podstawę skreślenia z listy słuchaczy. 

 

§ 6 

1. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać przeprowadzone w następujących formach:  

1) rozmowy wstępnej z kandydatem;  

2) egzaminu pisemnego; 

3) egzaminu ustnego;  

4) testu.  

2. Dopuszcza się pominięcie postępowania kwalifikacyjnego w formie, o której mowa w ust. 1. 

Przyjęcie na studia podyplomowe warunkuje wówczas kolejność zgłoszeń kandydatów do 

wyczerpania limitu miejsc. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 1, przy ograniczonej liczbie miejsc, o przyjęciu na 

daną edycję studiów podyplomowych decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Weryfikacji dokumentów załączonych do formularza elektronicznego dokonuje Kierownik 

studiów podyplomowych.  

  

§ 7 

1. Decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Rektor, który może upoważnić do tego 

Prorektora ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego.  

2. Informacja o przyjęciu przesyłana jest kandydatom na podany w formularzu rejestracyjnym 

adres e-mail. 

3. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia podyplomowe zobowiązani są podpisać umowę  

o świadczenie usług edukacyjnych przed rozpoczęciem zajęć. Niepodpisanie umowy jest 

równoznaczne z rezygnacją i skreśleniem z listy słuchaczy. Wzór umowy określa załącznik  

nr 3a i 3b do niniejszego Regulaminu.  

4. Od decyzji, o których mowa w ust.1 kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Rektora 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc, kandydaci, którzy nie 

zostali przyjęci zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności według punktacji uzyskanej 

w postępowaniu kwalifikacyjnym, albo zgodnie z kolejnością zgłoszeń.   
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III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

§ 8 

1. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:  

1) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i zasobów dydaktyczno-naukowych 

niezbędnych do realizacji programu studiów podyplomowych;  

2) korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców w formie 

drukowanej lub elektronicznej;  

3) dostępu do Statutu UMP i Regulaminu Studiów Podyplomowych, a także regulaminów 

jednostek biorących udział w procesie kształcenia na danych studiach podyplomowych;  

4) korzystania z zasobów bibliotek Uczelni na zasadach określonych w ich regulaminach;  

5) konsultacji z prowadzącymi zajęcia oraz kierownikiem studiów podyplomowych;  

6) otrzymywania zaświadczeń o odbywaniu studiów podyplomowych;  

7) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego.  

2. Słuchacz nie ma prawa do:  

1) legitymacji studenckiej;   

2) świadczeń pomocy materialnej;  

3) urlopu od zajęć;  

4) powtarzania modułu kształcenia, semestru oraz roku.  

3. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest w szczególności do:  

1) zapoznania się i przestrzegania zapisów Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz 

regulaminów jednostek biorących udział w procesie kształcenia na danych studiach 

podyplomowych;  

2) uczestnictwa w zajęciach określonych w planie zajęć studiów podyplomowych;  

3) terminowego przystąpienia do zaliczeń i egzaminów przewidzianych  

w programie;  

4) terminowego wnoszenia wymaganych opłat;  

5) niezwłocznego pisemnego powiadomienia Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia 

Ustawicznego o zmianie nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu e-mail.  

4. Prawa i obowiązki Słuchacza wygasają z dniem ukończenia studiów podyplomowych, 

rezygnacji lub skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych.  

 

IV. ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

§ 9 

1. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym.  

2. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry. 

3. Program studiów podyplomowych umożliwia słuchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punktów 

ECTS. 

4. Program studiów podyplomowych określa w szczególności: 

1) kryteria kwalifikowania kandydatów oraz sposób przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego; 

2) opis kwalifikacji absolwenta w odniesieniu do zakładanych efektów uczenia się ujęty w 

kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

3) efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniające charakterystyki drugiego 

stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK; 
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4) zasady i warunki ukończenia studiów; 

5) Ramowy plan studiów, uwzględniający liczbę semestrów, liczbę punktów ECTS, wykaz, 

formę i wymiar zajęć lub grup zajęć, a także formy ich zaliczenia. 

5. Szczegółowe zasady organizacji studiów podyplomowych, terminy rozpoczęcia oraz 

zakończenia zajęć dydaktycznych i harmonogramy ich odbywania określa Kierownik studiów 

podyplomowych.  

6. Szczegółowy opis osiągania i weryfikacji zakładanych efektów uczenia się odniesiony do 

formy zajęć, metod i kryteriów oceniania ujęty jest w sylabusie do zajęć lub grupy zajęć.   

 

V. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

  

§ 10 

Indeks słuchacza studiów podyplomowych prowadzony jest w formie elektronicznej.  

  

§ 11 

1. Akta osobowe Słuchacza przechowywane są w Centrum Studiów Podyplomowych  

i Kształcenia Ustawicznego.  

2. Dokumentacja przebiegu studiów może być prowadzona w formie elektronicznej.  

3. Akta osobowe absolwentów studiów podyplomowych oraz osób skreślonych z listy słuchaczy 

studiów podyplomowych podlegają archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.  

  

§ 12 

W teczce osobowej Słuchacza studiów podyplomowych przechowywane są następujące 

dokumenty:  

1) podpisane oświadczenie;  

2) umowa o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych;  

3) pozostała korespondencja;  

4) dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych; 

5) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu – egzemplarz do akt;  

6) potwierdzenie odbioru świadectwa studiów podyplomowych przez osobę odbierającą 

świadectwo, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;  

7) inne. 

  

VI. ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA PODYPLOMOWE 

  

§ 13 

1. Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne.  

2. Opłata za studia pobierana jest jednorazowo albo w ratach semestralnych. 

3. Wysokość opłat, zasady pobierania oraz sposób ich wnoszenia ustala Rektor w drodze 

zarządzania.  

4. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się zmianę harmonogramu płatności, po uzyskaniu 

akceptacji Prorektora ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego.  

5. Nie ma możliwości zwolnienia z całości opłat za studia podyplomowe.  
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§ 14 

1. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe.  

2. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni wskazany 

w umowie o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych.  

  

§ 15 

1. Uczelnia pobiera opłaty dodatkowe za:  

1) wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;  

2) wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.  

2. Uczelnia może pobierać opłaty dodatkowe za:  

1) wpisowe - jeżeli zostało przewidziane dla danej edycji studiów;  

2) przedłużenie terminu zaliczania zajęć/grupy zajęć;  

3) przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej;  

4) przedłużenie terminu zdawania egzaminu końcowego.  

3. Wysokość opłat dodatkowych, zasady pobierania oraz sposób ich wnoszenia ustalane są  

w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, o której mowa w § 7 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu, z tym jednak, że uiszczone wpisowe:  

1) ustalone w wysokości poniżej 200 zł nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega 

zwrotowi;  

2) ustalone w wysokości co najmniej 200 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie 

podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie 

zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.   

  

VII. ZALICZENIA I EGZAMINY 

 

§ 16 

Sesja egzaminacyjna na studiach podyplomowych ma charakter semestralny lub ciągły, określony 

w ramowym planie danych studiów podyplomowych.  

  

§ 17 

1. Szczegółowe warunki i zasady uzyskiwania zaliczeń, sposób weryfikacji zakładanych efektów 

uczenia się oraz stosowane metody i kryteria oceniania, odpowiadające przyjętej formie zajęć, 

zakres materiału obowiązujący przy zaliczeniu/egzaminie, określa prowadzący w sylabusie do 

zajęć lub grupy zajęć i podaje do wiadomości Słuchaczy na pierwszych zajęciach.  

2. Terminy zaliczeń i egzaminów ustalane są przez prowadzącego i podawane do wiadomości 

Słuchaczy nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą.  

3. W przypadku nieuzyskania zaliczenia lub niezdania egzaminu, Słuchacz ma prawo do 

uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów poprawkowych w dwóch kolejnych terminach.  

4. Zaliczenie poprawkowe bądź egzamin poprawkowy nie mogą być przeprowadzone później niż 

2 miesiące od daty poprzedniego terminu zaliczenia.  

5. Terminy zaliczeń i zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów i egzaminów poprawkowych 

ustalane są przez prowadzących zajęcia w porozumieniu z Kierownikiem studiów 

podyplomowych.  
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§ 18 

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:  

bardzo dobry  5.0  

ponad dobry  4.5  

dobry  4.0  

dość dobry  3.5  

dostateczny  3.0  

niedostateczny  2.0  

zaliczone  zal.  

niezaliczone  nzal. 

  

VIII. UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

§ 19 

1. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data zrealizowania ostatniego warunku 

przewidzianego programem.  

2. Program studiów podyplomowych może przewidywać następujące warunki ukończenia 

studiów:  

1) złożenie egzaminu końcowego;  

2) obrona pracy dyplomowej;  

3) obrona pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego.  

3. Termin składania egzaminów końcowych oraz obrony prac dyplomowych ustala Kierownik 

studiów podyplomowych.  

4. Uregulowanie wszelkich płatności i zobowiązań wobec Uczelni jest warunkiem niezbędnym 

dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego lub obrony pracy dyplomowej i wydania 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.  

5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego lub obrony pracy dyplomowej jest 

uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów określonych w programie 

studiów oraz w przypadku obrony pracy dyplomowej, złożenie jej w terminie i zgodnie  

z warunkami określonymi przez Kierownika studiów podyplomowych oraz uzyskanie 

pozytywnych ocen z recenzji przygotowanych przez opiekuna pracy dyplomowej/promotora 

 i recenzenta.  

6. Do oceny i recenzji prac dyplomowych oraz oceny egzaminu końcowego stosuje się skalę ocen 

wskazaną w § 18.  

  

§ 20 

1. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, spowodowanego:  

1) długotrwałą chorobą Słuchacza lub  

2) uzasadnionymi przyczynami, niezależnymi od Słuchacza,  

na złożony przez Słuchacza wniosek, Kierownik studiów podyplomowych, wyznacza nowy 

termin złożenia pracy dyplomowej.  

2. W przypadku niezłożenia przez Słuchacza pracy dyplomowej w terminie określonym w § 19 

ust. 3, Słuchacz może zostać skreślony z listy Słuchaczy.  
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3. Nieobecność na egzaminie końcowym lub obronie pracy dyplomowej skutkuje wyznaczeniem 

przez Kierownika studiów podyplomowych nowego terminu egzaminu końcowego lub obrony 

pracy dyplomowej, przypadającego w okresie do 30 dni od daty pierwotnego terminu.  

4. W przypadku braku możliwości stawienia się przez Słuchacza na egzaminie końcowym lub 

obronie pracy dyplomowej, w terminie określonym w ust. 3, Słuchacz może zwrócić się  

z wnioskiem do Kierownika studiów podyplomowych o wyznaczenie nowego dodatkowego 

terminu. Wniosek wraz ze wskazaniem przyczyny nieobecności powinien być złożony  

w terminie 14 dni od daty określonej w ust. 3. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez 

Kierownika studiów podyplomowych i zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Kadr i Kształcenia 

Podyplomowego. Dodatkowy termin ustala Kierownik studiów podyplomowych  

w porozumieniu ze Słuchaczem.  

5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej Słuchacz ma prawo złożyć wniosek do 

Kierownika studiów podyplomowych w terminie 7 dni od daty egzaminu końcowego lub 

obrony pracy dyplomowej z prośbą o przystąpienie do poprawkowego egzaminu końcowego 

lub powtórnej obrony pracy dyplomowej. Termin poprawkowego egzaminu końcowego lub 

powtórnej obrony pracy dyplomowej ustala Kierownik studiów podyplomowych w okresie do 

30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.  

  

§ 21 

1. Prace dyplomowe Słuchacze przygotowują pod kierunkiem wyznaczonego przez Kierownika 

studiów podyplomowych opiekuna pracy dyplomowej/promotora.  

2. Opiekun pracy dyplomowej/promotor dokonuje oceny pracy dyplomowej, wystawiając jej 

ocenę.  

3. Recenzent dokonuje recenzji pracy dyplomowej, wystawiając jej ocenę.  

4. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie pozytywnych ocen od 

opiekuna pracy dyplomowej/promotora i recenzenta.  

W przypadku uzyskania jednej oceny niedostatecznej Kierownik studiów podyplomowych,  

w porozumieniu z Prorektorem ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego może wyznaczyć 

recenzenta dodatkowego. Praca dyplomowa jest oceniona pozytywnie, jeśli recenzent 

dodatkowy ocenił ją, co najmniej na ocenę dostateczną.  

5. W przypadku uzyskania dwóch ocen niedostatecznych z recenzji pracy dyplomowej Słuchacz 

zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych.  

 

§ 22 

1. Egzamin końcowy odbywa się przez Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą:  

1) Kierownik studiów podyplomowych;  

2) 2 nauczycieli akademickich lub innych specjalistów w zakresie tematyki danych studiów 

podyplomowych wyznaczonych przez Kierownika studiów podyplomowych. 

2. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje protokół egzaminu końcowego.  

  

§ 23 

1. Obrona pracy dyplomowej lub obrona pracy dyplomowej wraz z egzaminem końcowym 

odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą:  

1) Kierownik studiów podyplomowych;  

2) opiekun pracy dyplomowej/promotor;  
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3) recenzent lub nauczyciel akademicki, lub inny specjalista w zakresie tematyki danych 

studiów podyplomowych wyznaczony przez Kierownika Studiów Podyplomowych.  

2. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje protokół obrony pracy dyplomowej.  

  

§ 24 

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawiane jest absolwentowi w terminie 

30 dni od daty ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem ustalonym załącznikiem nr 4 do 

niniejszego Regulaminu.  

2. Dopuszcza się przygotowanie i wydanie Słuchaczowi dodatkowych okolicznościowych 

dokumentów poświadczających uczestnictwo i ukończenie studiów podyplomowych.  

  

§ 25 

1. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów 

podyplomowych uśredniony według zasady:  

 

od 3.0 do 3.20  
dostateczny  

od 3.21 do 3.70  dość dobry  

od 3.71 do 4.20  dobry  

od 4.21 do 4.49  ponad dobry  

od 4.50 do 5.00  bardzo dobry  

 

 

2. Na ostateczny wynik studiów podyplomowych składa się średnia ocen uzyskana w toku studiów, 

ocena z recenzji i oceny pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu końcowego według 

następującej wagi:  

1) w przypadku obrony pracy dyplomowej oraz obrony pracy dyplomowej wraz z egzaminem 

końcowym, suma:  

- 0.60 % średniej ocen ze studiów,  

- 0.20 % uśrednionej oceny z recenzji i oceny pracy dyplomowej,  

- 0.20 % oceny z obrony pracy dyplomowej lub uśrednionej oceny z obrony pracy 

dyplomowej wraz z egzaminem końcowym,  

2) w przypadku egzaminu końcowego, suma:  

- 0.75 % średniej ocen ze studiów,  

- 0.25 % oceny z egzaminu końcowego.  

3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej stanowiącej ostateczny wynik studiów – 

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nie jest wystawiane.  
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IX. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY, WZNOWIENIE STUDIÓW 

PODYPLOMOWYCH I PRZERWA W STUDIACH 

 

§ 26 

1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku:  

1)  złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych;  

2) niepodpisania wymaganej umowy przed rozpoczęciem zajęć;  

3) niezdania egzaminu końcowego lub obrony pracy dyplomowej;  

4) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu końcowego;  

5) uzyskania dwóch ocen niedostatecznych z recenzji pracy dyplomowej. 

2. Słuchacz może zostać skreślony z listy Słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku:  

1) niedokonania wymaganych opłat za naukę pomimo pisemnego wezwania do ich uiszczenia; 

2) nieprzedstawienia na pierwszym zjeździe lub w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Kierownika studiów podyplomowych, oryginałów dokumentów do wglądu, których skany 

zamieścił w formularzu rejestracyjnym/rekrutacyjnym; 

3) nieuzyskania zaliczeń lub niezdania egzaminów;  

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 10 % liczby 

godzin zajęć;  

5) rażącego naruszenia przepisów obowiązujących na Uczelni oraz Regulaminu Studiów 

Podyplomowych.  

3. Decyzję w sprawie skreślenia z listy słuchaczy z powodu rezygnacji ze studiów lub ich 

niepodjęcia podejmuje Kierownik studiów podyplomowych.  Decyzję o skreśleniu z listy 

słuchaczy w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt  3-5 oraz ust. 2 podejmuje Rektor, który może 

upoważnić do tego Prorektora ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego, na wniosek Kierownika 

studiów podyplomowych.  

4. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie, odpowiednio: od decyzji 

Kierownika studiów podyplomowych – do Prorektora ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego,  

a od decyzji Prorektora ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego do Rektora, w terminie 14 dni 

od daty jej doręczenia.  

5. Za datę rezygnacji ze studiów podyplomowych przyjmuje się datę doręczenia do Centrum 

Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego/Kierownikowi studiów pisemnego 

oświadczenia Słuchacza o rezygnacji.   

      

§ 27 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych 

może ubiegać się o wznowienie studiów na kolejną realizowaną edycję z zastrzeżeniem, że 

przerwa w nauce nie trwała dłużej niż 2 lata.   

2. Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 2, 

3 i 4, może ubiegać się o wznowienie studiów podyplomowych w okresie 1 roku od daty 

skreślenia z listy słuchaczy.  

3. Decyzję w sprawie wznowienia przez Słuchacza nauki na studiach podyplomowych podejmuje 

Rektor, który może upoważnić do tego Prorektora ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego, na 

wniosek zainteresowanego, uprzednio zaopiniowany przez Kierownika studiów 

podyplomowych. 
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4. Warunki wznowienia studiów określa Kierownik studiów podyplomowych.  

5. Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studiów podyplomowych w ramach 

wznowienia studiów jest uprzednie uregulowanie wszystkich zaległych opłat i podpisanie 

nowej umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych.  

  

§ 28 

W sprawach nieobjętych przepisami Regulaminu decyduje Rektor, który może upoważnić do tego 

Prorektora ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego.  

 



1 
 

 

Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Studiów Podyplomowych 

  
 

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych 

na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
 

I. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
  

 

1. Studia podyplomowe tworzy, przekształca i likwiduje Rektor w drodze zarządzenia, na 
wniosek kierownika jednostki, w której dane studia będą realizowane. Kopie dokumentów 
dotyczące tworzenia, likwidacji i przekształcenia studiów podyplomowych przechowywane 
są w Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego. 

2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami 
albo organizacjami, w tym także zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia.  

3. Kierownika studiów podyplomowych powołuje Rektor w drodze  zarządzenia, na czas 
określony maksymalnie 6 lat.  

4. Program studiów podyplomowych, zatwierdza Senat, po zasięgnięciu opinii Rady 
Dydaktycznej.   

5. Wzór programu studiów podyplomowych stanowi załącznik do niniejszych Zasad.  
6. Uruchomienie każdej edycji studiów podyplomowych wymaga decyzji Rektora w formie 

zarządzenia. Z odpowiednim wnioskiem do Rektora występuje kierownik studiów 

podyplomowych, na co najmniej 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem edycji 

studiów, wskazując wysokość opłat wraz z proponowanymi terminami płatności,  

z zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być wcześniejszy niż 7 dni od rozpoczęcia 

zajęć oraz wraz z podaniem minimalnej liczby słuchaczy warunkującej otwarcie danej 

edycji studiów.  
7. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych oraz do wniosku o uruchomienie edycji 

studiów podyplomowych każdorazowo należy dołączyć kosztorys opracowany  
w uczelnianym systemie budżetowym.  

8. Zakończenie danej edycji studiów podyplomowych następuje z dniem przystąpienia do 

egzaminu końcowego lub obrony pracy dyplomowej przez ostatniego słuchacza, albo  
z upływem 6 miesięcy od zakończenia realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych w 

planie zajęć.  
9. Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego zobowiązane jest 

powiadomić osoby ubiegające się o przyjęcie na studia o nieuruchomieniu edycji studiów 
podyplomowych bądź o nieprzyjęciu.  

10. Plan zajęć dostępny jest w elektronicznym systemie uczelnianym, nie później niż 14 dni 
przed rozpoczęciem zajęć.   

11. Kierownik studiów podyplomowych jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru 
merytorycznego i zatwierdzanie treści ogłoszenia o zasadach rekrutacji na daną edycję 
studiów, zamieszczanego na stronie internetowej podyplomowe.ump.edu.pl   

12. Ogłoszenie należy zamieścić w ciągu 7 dni od wydania zarządzenia o uruchomieniu edycji.  
13. Kierownik studiów podyplomowych jest zobowiązany do złożenia wniosku o likwidację 

studiów podyplomowych w przypadku, gdy od zakończenia ostatniej edycji, w trzech 
kolejnych latach akademickich edycja danych studiów podyplomowych nie została 
uruchomiona. 

15. Studia zlikwidowane zostają wykreślone z oferty edukacyjnej Uczelni. 
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II. NADZÓR NAD STUDIAMI PODYPLOMOWYMI 

 

1. Nadzór nad studiami podyplomowymi sprawuje Prorektor ds. Kadr i Kształcenia 
Podyplomowego.  

2. Prorektor ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego w szczególności uprawniony jest do 
sprawowania nadzoru w zakresie:  
1) formalności związanych z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych oraz 

uruchomieniem ich kolejnych edycji;  
2) prowadzenia dokumentacji obejmującej dokumentację tworzenia i likwidacji studiów 

podyplomowych oraz ich kolejnych edycji;  
3) przygotowywania i ewidencjonowania przez Centrum Studiów Podyplomowych  

i Kształcenia Ustawicznego umów dla Słuchaczy o świadczenie usług edukacyjnych  
w zakresie studiów podyplomowych;  

4) przygotowywania, ewidencjonowania oraz wydawania przez Centrum Studiów 
Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego świadectw ukończenia studiów 
podyplomowych;  

5) monitorowania danych zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni.  
3. Kierownik studiów podyplomowych odpowiada za ścisłą realizację ramowego planu 

studiów i harmonogramu zajęć oraz opiekę merytoryczną.  
4. Kierownik studiów podyplomowych obowiązany jest zapewnić sprawną organizację 

studiów, w szczególności:  
1) opracować harmonogram zajęć; 

2) opracować dokumentację finansową, zgodnie z instrukcją określoną w Rozdziale III; 

3) przekazać Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego wyniki 

postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji;  
4) nadzorować terminowe zawieranie przez słuchaczy umów o świadczenie usług 

edukacyjnych z Uczelnią;   
5) nadzorować  terminowe  wnoszenie  opłat  za  studia  w  porozumieniu  z Centrum 

Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego; 

6) prowadzić indeks elektroniczny słuchacza; 

7) przygotować siatki zajęć w uczelnianym systemie elektronicznym;  
8) poinformować słuchaczy o obowiązującym harmonogramie zajęć, nie później niż 14 dni 

przed rozpoczęciem każdej edycji studiów;  
9) w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Ankietyzacji zorganizować i przeprowadzić 

wśród słuchaczy badania ankietowe dotyczące jakości kształcenia, zgodnie z zasadami 
określonymi w Uczelnianym Systemie Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

10) sprawować bieżący nadzór nad danymi zamieszczanymi na stronie internetowej 
Uczelni.  

5. Dane niezbędne do wystawienia świadectw kierownik studiów podyplomowych uzupełnia 
w systemie uczelnianym w ciągu 7 dni od dnia złożenia egzaminu lub obrony pracy 
dyplomowej.  

6. Osoba wskazana przez kierownika studiów podyplomowych prowadzi bieżącą obsługę 
administracyjną studiów podyplomowych w zakresie ustalonym z ww., w szczególności:  
1) ustala i przekazuje pisemną informację dla słuchaczy o obowiązującym harmonogramie 

zajęć;  
2) koordynuje rezerwację sal dydaktycznych oraz dostępność wyposażenia niezbędnego do 

prawidłowej realizacji programu; 
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3) przygotowuje i przekazuje Prorektorowi ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego oraz 
komórkom merytorycznym dokumentację niezbędną do realizacji rozliczeń finansowych 
oraz nadzoru;  

4) przygotowuje i wydaje inne okolicznościowe dokumenty, jeżeli dokumenty takie zostały 

przewidziane dla danych studiów. 
 
7. Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego wykonuje zadania 

określone w Regulaminie Organizacyjnym UMP. 
 
 

III. ROZLICZENIE FINANSOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
 
1. Pracownicy Uczelni, za zgodą kierownika jednostki zatrudniającej pracowników 

uczestniczących w studiach podyplomowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie opłat za 

uczestnictwo w danej edycji studiów pod warunkiem uwzględnienia dofinansowania  
w kalkulacji studiów lub wskazania źródeł tego dofinansowania ze środków statutowych lub 

dydaktycznych jednostki.  
2. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. III.1., jest możliwe tylko wówczas, gdy zakres 

studiów podyplomowych jest ściśle związane z działalnością statutową lub dydaktyczną 
jednostki zatrudniającej pracownika.  

3. Przychody z opłat za studia podyplomowe muszą pokrywać koszty prowadzenia tych 

studiów.  
4. Kosztorys studiów podyplomowych sporządzany jest przez Kierownika studiów 

podyplomowych na etapie przygotowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 
oraz na etapie wniosku o uruchomienie każdej edycji.  

5. Kosztorys ma na celu ustalenie odpłatności za prowadzone kształcenie przypadającej na 
jednego słuchacza i wydatków z budżetu.  

6. Kosztorys musi zostać wstępnie zaakceptowany pod względem rachunkowym  

w uczelnianym systemie budżetowym przez Centrum Studiów Podyplomowych  

i Kształcenia Ustawicznego. Zaakceptowany kosztorys staje się budżetem, który musi zostać 

zaktualizowany przez kierownika studiów podyplomowych w ciągu dwóch miesięcy od 

rozpoczęcia edycji oraz – dla studiów trwających powyżej dwóch semestrów, a także dla 

tych rozpoczynających się od semestru letniego – po roku od zatwierdzenia, jednak nie 

później niż do 1 grudnia roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy.  
7. Kosztorys musi być aktualizowany również w przypadku jakichkolwiek zmian mających 

wpływ na rozliczenie danej edycji studiów podyplomowych.  
8. Kosztorys i budżet zatwierdza Prorektor ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego, po 

uzyskaniu akceptacji Dyrektora Finansowego Uczelni.  
9. Sprawozdanie finansowe jest przygotowane przez Sekcję Księgowości Ogólnej nie później 

niż do 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego po ostatniej wypłacie wynagrodzenia za 
zrealizowane zajęcia w ramach edycji studiów. Kierownik studiów podyplomowych 
potwierdza sprawozdanie finansowe w ciągu 14 dnia od jego otrzymania.  

10. Podpisując formularz sprawozdania finansowego Kierownik studiów podyplomowych 

potwierdza, że dostarczona dokumentacja finansowa studiów podyplomowych jest 
kompletna, tj., wyczerpuje wszystkie zobowiązania finansowe wynikające z danej edycji 

studiów. 



4 
 

Załącznik do Zasad  
 
 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Nazwa studiów podyplomowych: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Jednostka prowadząca: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Proponowany kandydat na kierownika studiów: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

1. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne/z wykorzystaniem metod kształcenia 

na odległość/prowadzone w języku obcym): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia …….. edycji studiów: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Liczba semestrów: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Łączna liczba zajęć dydaktycznych, w tym: 
4.1. Zajęcia teoretyczne: 

 
a. Wykłady: 

 
b. Seminaria: 

 
c. e-learning: 

4.2. Zajęcia praktyczne: 
 

a. Ćwiczenia/laboratoria/zajęcia warsztatowe: 
b. Praktyki: 

 
5. Liczba punktów ECTS: 

 
6. Określenie zadań i celu studiów: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (6, 7 lub 8) do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Kryteria kwalifikowania kandydatów oraz sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Zasady i warunki ukończenia studiów: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Kalkulacja edycji (jako załącznik do wniosku) 
 

11. Szczegółowe Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

odniesione do charakterystyk drugiego stopnia odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12. Ramowy Plan Studiów Podyplomowych – wykaz zajęć lub grup zajęć: wymiar godzinowy; forma zajęć; 

punkty ECTS; sposób zaliczenia; proponowana obsada personalna. 
 

13. Zasady, forma i wymiar odbywania praktyki zawodowej (jeśli jest przewidziana) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

14. Sylabusy zajęć lub grup zajęć opracowane w Elektronicznym Systemie Przewodnika 

Dydaktycznego. 

 
 

 

……………………………………………..  
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 



            Załącznik 2 do  
Regulaminu Studiów Podyplomowych  

 
__________________      ______________________ 
Imię i nazwisko       miejscowość i data 
______________________ 

______________________ 
Adres 
____________________ 
Numer telefonu 
 

Oświadczenie dot. Studiów Podyplomowych __________________________________ 

 

1.                       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, zwany dalej Uczelnią, moich danych 
osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym na studia podyplomowe w celu i zakresie 
niezbędnym do udziału w rekrutacji kandydatów na studia zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2.                      Wyrażam zgodę** na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, zwany dalej Uczelnią, moich danych 
osobowych, w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowych i promocyjnych 
Uczelni na podany w tym celu adres email  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t. j. Dz. U. 2019, poz.123 z póź.zm.). 

3.                       Wyrażam zgodę** na przekazywanie moich danych osobowych, przetwarzanych przez 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, 
zwany dalej Uczelnią, podmiotom trzecim w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji 
marketingowych i promocyjnych na podany w tym celu adres email zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t. j. Dz. U. 2019, poz.123 z póź.zm.). 

4. Jednocześnie potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w formularzu, w tym zgodność 
załączonych dokumentów z oryginałami. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Studiów Podyplomowych Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

6. Zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat związanych ze świadczeniem przez Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu usług edukacyjnych w zakresie studiów 
podyplomowych. 

 

      Podpis __________________________________ 

 

*zgoda obligatoryjna 
**zgoda fakultatywna 

 

Podpisane oświadczenie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (w ciągu 7 dni od daty rejestracji) do 
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań pok. 250. 

X 



Załącznik nr 3a (umowa dwustronna) 

str. 1 

*niepotrzebne skreślić 

UMOWA NR …/…. 

O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UCZESTNICTWA 

W STUDIACH PODYPLOMOWYCH……….. 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, NIP: 777-00-03-104, zwanym dalej „Uniwersytetem”, 

reprezentowanym przez: 

 

Rektora – ……………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie finansowej Dyrektora Finansowego – ………………………………….. 

a 

 

Panią/Panem*: 

Nazwisko:……………………………………………………………………………………… 

Imię: …………………………………………………………………………………………… 

adres zam.:……………………………………………………………………………………… 

PESEL:…………………………………………………………………………………………. 

podającą/podającym* do korespondencji adres:……………………………………………….. 

nieprowadzącą/nieprowadzącym* działalności gospodarczej / prowadzącą/prowadzącym 

działalność gospodarczą* pod firmą……………………………………………………………,  

adres głównego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..

NIP:……………………………….,  REGON:………………………………………………… 

 zwaną/zwanym* dalej „Słuchaczem”. 

 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków uczestnictwa Słuchacza w studiach 

podyplomowych ………………………………………….., prowadzonych przez Uniwersytet.  

 

§ 2 

1. Uniwersytet oświadcza, że: 

1) prowadzi ……-semestralne studia podyplomowe: …….,…………………………. 

rozpoczynające się w……………………………………………………………………...  

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 124/2019 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. 

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. 
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§ 4 

1) Uniwersytet zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez wykwalifikowane do tego osoby; 

2) zapewnienia bazy dydaktycznej do prawidłowej realizacji programu studiów 

podyplomowych; 

3) 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: 

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych planem studiów 

podyplomowych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i egzaminów; 

2) przestrzegania obowiązków Słuchacza, o których mowa w § 8 ust. 2-4 Regulaminu 

Studiów Podyplomowych im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 

3) terminowego uiszczania opłat za studia podyplomowe. 

 

§ 5 

1. Słuchacz jest zobowiązany wnieść opłatę za uczestnictwo w studiach podyplomowych w 

kwocie ………….. (słownie: ……………………………………………………………..) 

na rachunek bankowy o nr: …………………………………………………………………. 

1) w całości wymaganej kwoty: ……… do dnia ………., umniejszonej o kwotę wpłaty 

wpisowego w wysokości …………….., wymaganej podczas rejestracji na studia 

podyplomowe, 

albo 

2) w … ratach, odpowiednio: 

a) …… rata - …………zł do dnia……, umniejszonej o kwotę wpłaty wpisowego  

w wysokości ……………… wymaganej podczas rejestracji na studia podyplomowe, 

b) … ……rata - ………….. zł do dnia………………………………………………….. 

2. Wysokość opłaty ustalona została zarządzeniem Rektora nr ……z dnia………………..    

w sprawie ……………………………………………………………………………………. 

 

§ 6 

1.  Uczelnia pobiera opłaty dodatkowe za: 

1) wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – w wysokości …………zł; 

2) wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – w wysokości 

……………………………….zł; 

3) wpisowe* – w wysokości ……………………………zł; 

4) wznowienie studiów – w wysokości ……………………. zł; 

5) przedłużenie terminu zaliczania modułów kształcenia  - w wysokości ….. za każdy 

rozpoczęty miesiąc przedłużenia; 

6) przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej – w wysokości ………… za każdy 

rozpoczęty miesiąc przedłużenia; 

7) przedłużenie terminu zdawania egzaminu końcowego – w wysokości …..  za każdy 

rozpoczęty miesiąc przedłużenia. 

2. Wpisowe*: 

1) ustalone w wysokości poniżej …………… zł nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego 

i nie podlega zwrotowi; 

2) ustalone w wysokości co najmniej ………..zł – podlega zaliczeniu w poczet czesnego, 

ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych względnie 

zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze. 
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§ 7 
1. Uiszczenie opłaty w terminie warunkuje dopuszczenie Słuchacza do uczestnictwa w 

programowych zajęciach. 

2. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat (decyduje data wpływu na rachunek 

bankowy Uniwersytetu) naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. 

3. Niewniesienie opłaty po upływie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do 

zapłaty skutkuje skreśleniem Słuchacza z listy, co nie zwalnia z obowiązku zapłaty.  

 

§ 8 

Wniesiona opłata jest zwracana w całości w przypadku podjęcia decyzji o nieuruchomieniu 

edycji studiów. 

 

§ 9 

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

2. Umowa niniejsza wygasa przed zakończeniem nauki: 

1) w przypadku odstąpienia przez Uniwersytet od zamiaru uruchomienia danej edycji 

studiów podyplomowych; 

2) z dniem skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy z powodu niewywiązania się z 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz Regulaminu Studiów 

Podyplomowych; 

3) z dniem otrzymania przez Uniwersytet pisemnej rezygnacji Słuchacza. 

 

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia 

porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Uczelni. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

dnia………………podpis ………………                 

 

                         Słuchacz                                                                          

 

 

dnia………………podpis ………………                dnia………………podpis ……………… 

 

Dyrektor Finansowy                                                                        Rektor 

 

 

 

Sporządził/a:  
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UMOWA NR …/… 

O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UCZESTNICTWA  

W STUDIACH PODYPLOMOWYCH…………. 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, NIP: 777-00-03-104, zwanym dalej „Uniwersytetem”, 

reprezentowanym przez: 

Rektora – ……………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie finansowej Dyrektora Finansowego –………………………………….. 

 

a 

 

Panią/Panem*: 

Nazwisko:……………………………………………………………………………………….  

Imię: ............................................................................................................................................. 

adres zam.: ……………………………………………………………………………………… 

PESEL:………………………………………………………………………………………….. 

podającą/podającym*do korespondencji adres:………………………………………………… 

nieprowadzącą/nieprowadzącym* działalności gospodarczej, zwaną/zwanym* dalej 

„Słuchaczem” 

 

oraz 

 

firmą pod nazwą: 

…………………………………………………………………………………………………... 

adres głównego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń:………………………. 

NIP: ……………………………………REGON…………………………………………….., 

zwaną dalej: „Płatnikiem”, razem zwanymi: „Stronami”. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków uczestnictwa Słuchacza w studiach 

podyplomowych …………………………………………, prowadzonych przez Uniwersytet. 

 

§ 2 

1. Uniwersytet oświadcza, że: 

1) prowadzi ……- semestralne studia podyplomowe ………………………………………, 

    rozpoczynające się w……………………………………………………………………… 

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 124/2019 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia  25 września 2019 roku.. 

2. Uczestnictwo w studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych. 
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§ 3 

Słuchacz oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu Studiów Podyplomowych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

1) Uniwersytet zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez wykwalifikowane do tego osoby; 

2) zapewnienia bazy dydaktycznej do prawidłowej realizacji programu studiów 

podyplomowych; 

3) 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: 

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych planem studiów podyplomowych 

oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i egzaminów; 

2) przestrzegania obowiązków Słuchacza, o których mowa w § 8 ust. 2-4 Regulaminu 

Studiów Podyplomowych; 

3) terminowego uiszczania opłat za studia podyplomowe. 

 

§ 5 

1. Płatnik zobowiązany wnieść opłatę za uczestnictwo w studiach podyplomowych w kwocie 

………………. (słownie: …………………………………………………………………..) 

na rachunek bankowy o nr: …………………………………………………………………. 

1) w całości wymaganej kwoty:……  do dnia …… .,umniejszonej o kwotę wpłaty 

wpisowego w wysokości ……, wymaganej podczas rejestracji na studia podyplomowe, 

albo 

2) w ….. ratach, odpowiednio: 

     a) ……  rata – …., do dnia …....................,umniejszonej o kwotę wpłaty wpisowego  

         w wysokości …………., wymaganej podczas rejestracji na studia podyplomowe, 

     b). ..... rata – …….. do dnia …………….. 

2. Wysokość opłaty ustalona została zarządzeniem Rektora nr ………. z dnia ……………….   

w sprawie …............................................................................................................................. 

 

§ 6 

1. Uczelnia pobiera opłaty dodatkowe za: 

1) wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – w wysokości …………..zł; 

2) wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – w wysokości 

…………………………………..zł; 

3) wpisowe* – w wysokości ……….zł; 

4) wznowienie studiów – w wysokości ………..zł; 

5) przedłużenie terminu zaliczania modułów kształcenia  - w wysokości ………………..zł 

za każdy rozpoczęty miesiąc przedłużenia; 

6) przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej – w wysokości …………zł za każdy 

rozpoczęty miesiąc przedłużenia; 

7) przedłużenie terminu zdawania egzaminu końcowego – w wysokości ………...zł za 

każdy rozpoczęty miesiąc przedłużenia. 

2. Wpisowe* 

1) ustalone w wysokości poniżej ………..    zł nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego  

i nie podlega zwrotowi; 
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2) ustalone w wysokości co najmniej …………..zł – podlega zaliczeniu w poczet czesnego, 

ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych względnie 

zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze. 

 

§ 7 
1. Strony ustalają, iż Słuchacz i Płatnik pozostają solidarnie odpowiedzialni za uiszczenie opłat 

wynikających z Umowy. 

2. Uiszczenie opłaty w terminie warunkuje dopuszczenie Słuchacza do uczestnictwa  

w programowych zajęciach. O nieuiszczeniu opłaty przez Płatnika Uniwersytet zawiadomi 

niezwłocznie Słuchacza. 

3. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat (decyduje data wpływu na rachunek 

bankowy Uniwersytetu) naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. 

4. Niewniesienie opłaty po upływie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty 

skutkuje skreśleniem Słuchacza z listy, co nie zwalnia z obowiązku zapłaty. 

 

§ 8 

Wniesiona opłata jest zwracana w całości w przypadku podjęcia decyzji o nieuruchomieniu 

edycji studiów. 

 

§ 9 

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

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Umowa niniejsza wygasa przed zakończeniem nauki: 

1) w przypadku odstąpienia przez Uniwersytet od zamiaru uruchomienia danej edycji 

studiów podyplomowych; 

2) z dniem skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy z powodu niewywiązania się z zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych; 

3) z dniem otrzymania przez Uniwersytet pisemnej rezygnacji Słuchacza. 

 

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, 

sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Uczelni. 

4. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

dnia……………… podpis ………………                dnia……………… podpis ……………… 

 

Słuchacz                                                                                  Płatnik 

 

dnia……………… podpis ………………                dnia……………… podpis ……………… 

 

Dyrektor Finansowy                                                                                Rektor 

 

Sporządziła: 
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Załącznik nr 5 
Do Regulaminu Studiów Podyplomowych 

……………………………………………………………………………… 

             (imię i nazwisko słuchacza) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Potwierdzam odbiór 1 oryginału i … odpisu(ów) świadectwa ukończenia  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(zakres studiów podyplomowych) 

 

…………………………………………………..      ………………………………………………….. 

            (data)                  (podpis osoby odbierającej) 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

             (imię i nazwisko słuchacza) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Potwierdzam odbiór 1 oryginału i …  odpisu(ów) świadectwa ukończenia  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 (zakres studiów podyplomowych) 

 

…………………………………………………..      ………………………………………………….. 

            (data)                  (podpis osoby odbierającej) 

 


