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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.52.2022 

 

UMOWA NR …....................................... 

w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę 

na studiach stacjonarnych zawieranych z cudzoziemcami 

z dnia ……............................... roku 
 

Strony umowy: 
 
1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z siedzibą 

główną przy ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, zwany dalej Uczelnią, reprezentowany 

przez Dyrektora Instytutu …………………………….. upoważnionego do składania 

oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora. 

2. Pani/Pan: ………………………………………………………………………………… 

Urodzony/a w (miejscowość, kraj): ………………………….………………………….. 

Numer Paszportu: ……………………………………………………………….. 

adres zamieszkania w Polsce (do korespondencji): ……………………………… 

ostatni adres zamieszkania w kraju pochodzenia (o ile nie wynika z dokumentu 

tożsamości): ………………………………………….. 

adres e-mail: ……………………………………………………………  

zwana/-y Studentem. 
 

§ 1 

1. Umowa dotyczy następujących studiów wyższych stacjonarnych:  

kierunek: ………………….………., stopień kwalifikacji: ………………………, 

rozpoczynających się w roku akademickim………………………………………… . 

2. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 576) oraz przepisami 

wykonawczymi do ustawy i gwarantuje Studentowi naukę na określonych w ust. 1 

studiach. 

 
§ 2 

1. Student oświadcza, że wraz z niniejszą umową podpisał  akt ślubowania, stanowiący 

integralną część umowy.  

2. Student zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Uczelni Statutu, 

Regulaminu Studiów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących studiów. 

Student oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Statutu Uczelni, Regulaminu 

Studiów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących studiów, które są 

dostępne na stronie internetowej Uczelni zakładka „Student”.  

3. Student jest zobowiązany zawiadomić Uczelnię o zmianie wskazanego adresu 

zamieszkania w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zmiany. Skutki zaniechania 

wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. 

4. Student niniejszym wyraża zgodę na doręczanie wszelkiej korespondencji związanej 

z realizacją niniejszej umowy drogą elektroniczną  na indywidualny adres mailowy 

Studenta przyznany przez Uczelnię i w związku z tym zobowiązuje się do bieżącego 

przeglądania poczty elektronicznej.  
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§  3 

1. Opłata za semestr nauki wynosi …………… € (słownie: ……………..) z zastrzeżeniem 

ust. 4 niniejszego paragrafu.  

2. Poza opłatami, o których mowa w §3 ust. 1, Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat 

za: 

1) powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce i związany  

z tym wpis warunkowy; 

2) prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów; 

3) w przypadku nie odbycia lub niezaliczenia praktyki pedagogicznej zgodnie  

z planem studiów. 

3. W Uczelni pobiera się jednorazowe opłaty za: 

1) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;  

2) wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej ; 

3) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu 

na język obcy określonym zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce; 

4) wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym 

określonym zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu suplementu 

do dyplomu; 

6) uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych 

do obrotu prawnego za granicą. 

4. Student zobowiązuje się także do wnoszenia opłat wynikających z przepisów prawa 

powszechnego. 

5. Opłata za  naukę wnoszona jest semestralnie. 

6. Terminy opłat określa odrębna decyzja Rektora. 

7. Student zobowiązany jest do wnoszenia opłat, o których mowa w ust.1, na konto 

wskazane przez Uczelnię w euro lub w przeliczeniu na złote polskie według kursu 

średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) 

poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. 

8. W przypadku niewniesienia przez Studenta opłat określonego w niniejszym paragrafie, 

Uczelnia może podjąć decyzję o skreśleniu Studenta z listy studentów. 

9. Wysokość opłaty za semestr nauki, o której mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez cały 

okres studiów.  

 

§  4 

1. Opłata za naukę za okres niepobierania nauki, jeżeli Student otrzymał urlop 

lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem 

lekarskim albo z innych ważnych udokumentowanych przyczyn losowych, podlega 

zwrotowi lub jest w zaliczana w poczet przyszłych należnych opłat- zgodnie z wnioskiem 

Studenta.  

2. W przypadku wniosku o zwrot opłaty, opłata podlega zwrotowi w wysokości 

proporcjonalnej do zrealizowanych zajęć za dany semestr studiów, bez odsetek. 

 

§  5 

Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą 

podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez 

Studenta na warunkach analogicznych, jak wynikające z niniejszej umowy. 
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§  6 

Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta i powiadomienia 

go o możliwości odebrania dyplomu. 

 

§ 7 

1. Tryb i warunki pobierania i zwalniania studentów z opłat, odraczania terminów płatności, 

rozkładania opłat na raty, zwrotów opłat oraz zasady windykacji opłat przez Uczelnię 

określa uchwała Senatu Uczelni, udostępniona na stronie internetowej Uczelni wskazanej 

w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy. 

2. Studentowi, który wniósł opłaty określone w Umowie w kwocie wyższej niż należna, 

zwraca się tak wniesione opłaty nienależne na jego pisemny wniosek. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji lub skreślenia z listy studentów po rozpoczęciu 

studiów,  Student może wnioskować o zwrot wniesionej opłaty, naliczonej 

proporcjonalnie do dnia wpływu do Uczelni pisemnej rezygnacji lub do dnia 

prawomocnego skreślenia z listy studentów, bez względu na fakt uczestnictwa 

w zajęciach. 

4. Warunkiem zaliczenia roku i wpisu na rok następny jest zaliczenie wszystkich kursów  

i praktyk przewidzianych programem kształcenia oraz spełnienie wymagań wynikających 

z niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższymi nauce oraz wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Pedagogicznego im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, udostępnione Studentowi zgodnie z § 2 ust. 2 

niniejszej umowy.  

2. Wszelkie spory wynikające z umowy strony podają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych. Sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Uczelni. 

 

§ 9 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

Uczelnia Student  

 

…………………………….. ………………………. 
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AKT ŚLUBOWANIA 

 

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadom/a wyjątkowej rangi aktu składania 

studenckiej przysięgi, ślubuję uroczyście: 

- wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności służące dobru Ojczyzny i 

osobistemu doskonaleniu, 

- szanować prawa i obyczaje akademickie, 

- odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności. 

 

 

……………………………………       

(data i podpis Studenta) 

 

 

Kraków, dnia …………………..……. roku 


