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        Z AŁ .  N R  4  D O  U C H W AŁY  N R  112/2016  

 
UMOWA nr …………/2016/Wydział 

 

zawarta pomiędzy: 

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

a 

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

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

§ 1 

Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usług edukacyjnych na rzecz Studenta przyjętego w poczet studentów 
Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2016/2017 w celu odbycia jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych 
za odpłatnością dewizową, na Wydziale … - na kierunku: …. 

§ 2 

1. Uniwersytet oświadcza, iż spełnia wymagania przewidziane przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 
2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, w tym. 

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

2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z łączną ilością godzin 
zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne. 

2. Uniwersytet oświadcza, że: 

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

2) studia podjęte przez Studenta kończą się uzyskaniem tytułu ………………………, do nadawania którego 
Uniwersytet ma uprawnienia. 

3. Student oświadcza, że nie posiada obywatelstwa polskiego. 

§ 3 

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

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

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

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

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

§ 4 

Uniwersytet, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych 
nakłada na Studenta obowiązek pisemnego powiadamiania jej o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej 
umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. 
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§ 5 

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

2. Student zobowiązuje się do: 

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

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

§ 6 

1. Kształcenie na  studiach  stacjonarnych jest odpłatne. 

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

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

4. Wniesienie opłaty, o której mowa w pkt.3 jest warunkiem wpisania na listę studentów. 

5. Student jest zobowiązany do wniesienia całości opłaty, o której mowa w ust. 2 i 3, nie później niż do 10 października 
2016r  

6. Opłaty za kształcenie w latach następnych winny być wniesione przed przystąpieniem do zajęć, nie później niż  
do 10 października każdego roku. Za datę zapłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na konto Uniwersytetu. 

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

• pierwsza nie później niż do 10 października 2016r. 

• druga przed rozpoczęciem semestru letniego, nie później niż do 15 lutego 2017r. 

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

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

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

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

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

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

Warszawie Oddział w Poznaniu nr 14103012470000000047718368 

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

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

o 10% w stosunku do opłaty za rok poprzedni a o wysokości opłaty Student musi być powiadomiony najpóźniej 3 

miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. 

§ 7 

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

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

1) prawomocnego skreślenia z listy studentów 

2) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów 

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

§ 8 

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

      1)    niewywiązania się Studenta  z zobowiązań wynikających z umowy 
                    2)    utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uniwersytet. 
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2.    Student może wypowiedzieć umowę w przypadku: 

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

§ 9 

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

§ 10 

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

2. W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa o szkolnictwie wyższym (t.j .Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez 
cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.nr 190 , poz. 1406 z 
późn.zm). 

§ 11 

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

 

 

 

 

Uczelnia: 

 

Student: 

 
Kwestor         Prorektor ds. Studenckich  

mgr Barbara Łakomiak     prof. dr hab. Edmund Grześkowiak   Poznań, dnia……………… 2016r. 
 

  Poznań, dnia………….. 2016r.             Poznań, dnia………….. 2016r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


