ZARZĄDZENIE Nr 97/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Zasad organizacji studiów podyplomowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3,
§ 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 10 uchwały Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie
Wrocławskim, w związku z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 226), rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1861, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla
kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218), zarządza
się co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 3 do Zasad organizacji studiów podyplomowych wprowadzonych
zarządzeniem Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2020 r.
otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw nauczania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR

Załącznik
do zarządzenia Nr 97/2020
z dnia 22 lipca 2020 r.
Załącznik Nr 3
do Zasad

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH …………………………………………………………………………………………
zawarta w dniu ………………………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej Uczelnią,
reprezentowanym przez ………………………………………………… - Kierownika Studiów Podyplomowych,
upoważnionego do zawarcia umowy na mocy Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie
Wrocławskim
a Panią/Panem
Imię: 1: ……………………………………, 2: ………………………………………
Nazwisko: …………………………………………………
Adres zameldowania/zamieszkania: ……………………………………………………………………………………
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym/paszportem
Seria: ……………………… Numer: ……………………… Pesel: ………………………
podającą/podającym adres do korespondencji: ……………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Słuchaczem.
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłaty, a także jej wysokości za
świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem na Studiach Podyplomowych
…………………………………………………………………………………………………………………
prowadzonych
na
………………………………………………………………………………………………………………..…
(nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia)

w Uniwersytecie Wrocławskim (dalej określanymi w skrócie jako studia podyplomowe) oraz
wzajemne prawa i obowiązki stron.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie Strony są związane postanowieniami uchwały Nr
……… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………. w sprawie regulaminu studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.
3. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o
której mowa w ust. 2 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że warunki funkcjonowania studiów podyplomowych zostały określone zgodnie
z wymaganiami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegółowe warunki studiowania
na poszczególnych semestrach zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin i rodzajem
zajęć dydaktycznych oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami
naukowymi są podawane do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem każdego semestru.
2. Uczelnia zobowiązuje się przez czas trwania studiów podyplomowych określony w § 5 do:
1) spełnienia wymagań wynikających z programu studiów podyplomowych;
2) zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
3) zapewnienia sal dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia do realizacji procesu
dydaktycznego na studiach podyplomowych (nie dotyczy zajęć prowadzonych w sposób
zdalny tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
3. Proces dydaktyczny może także odbywać się w sposób zdalny. Słuchacz zobowiązany jest do
współdziałania w tym zakresie, tj. w szczególności do korzystania z uniwersyteckich kont poczty
elektronicznej, posługiwania się wskazanym przez Uczelnię instrumentarium do porozumiewania
się na odległość, np. MS TEAMS. Uczelnia umożliwia Słuchaczowi dostęp do odpowiednich
technologii informatycznych – w szczególności dostępu do oprogramowania MS TEAMS.

§3
1. Studia kończą się uzyskaniem przez Słuchacza świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
2. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:
1) uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie i programie studiów;
2) rozliczenie karty zobowiązań bibliotecznych (jeśli została wydana).

§4
1. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na
rachunek bankowy Uczelni …………………………………………………………… w następujących wysokościach i
terminach:
1) kwota …………………… zł płatna do dnia ………………………… (semestr I),
2) kwota …………………… zł płatna do dnia ………………………… (semestr II),
3) kwota …………………… zł płatna do dnia ………………………… (semestr III),
4) kwota …………………… zł płatna do dnia ………………………….(semestr IV).
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1., mogą być, na wniosek Słuchacza, rozłożone na maksymalnie
osiem równych rat tj. po cztery na semestr.
3. Wysokość rat wraz z terminami określa Kierownik Studiów Podyplomowych po uprzedniej
akceptacji wniosku.
4. Wniosek składa się w ……………………………………………………………………………………………… w terminie
siedmiu dni od dnia podpisania umowy.
5. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
6. W razie niewniesienia opłaty w wyznaczonym terminie Słuchacz może zostać skreślony z listy
słuchaczy studiów podyplomowych.
7. Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych nie zwalnia Słuchacza od obowiązku wobec
Uczelni uiszczenia zaległej opłaty wraz z odsetkami.
8. Wniesiona opłata za kształcenie na studiach podyplomowych jest zwracana w całości w
przypadku nieuruchomienia studiów.
9. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na studiach podyplomowych określony w planie
studiów tj. na okres od …………………………………… do …………………………………………, z zastrzeżeniem
ust.2
2. W uzasadnionych przypadkach – w szczególności wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii – czas trwania nauki może ulec przedłużeniu na kolejny rok akademicki, jeżeli
termin ten okaże się niewystarczający, z możliwością dalszego przedłużenia albo zawieszenia do
czasu ustania przeszkody w prowadzeniu studiów podyplomowych. W takich wypadkach okres
na jaki została zawarta umowa ulega przedłużeniu do zakończenia trwania nauki bez
konieczności zmiany niniejszej umowy.
3. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, na jaki została zawarta;
2) z dniem doręczenia kierownikowi studiów podyplomowych pisemnego oświadczenia
Słuchacza o rezygnacji ze studiów;
3) z dniem bezskutecznego upływu terminu na wniesienie odwołania od decyzji o
skreśleniu z listy słuchaczy z innych powodów niż rezygnacja ze studiów, a w
przypadku jego wniesienia - z dniem wydania decyzji przez Rektora.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem semestru, Uczelnia zwraca
Słuchaczowi część uiszczonej przez niego opłaty, proporcjonalnie do ilości zajęć objętych
programem studiów, jaka po dniu rozwiązania umowy pozostała do końca semestru.
5. Termin zwrotu należnej Słuchaczowi kwoty wynosi 30 dni, licząc od dnia rozwiązania umowy.
6. Uczelnia dokonuje zwrotu nadpłaconej opłaty na rachunek bankowy wskazany przez Słuchacza
lub w kasie Uczelni.

7. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w ust. 4 podejmuje kierownik studiów
podyplomowych. Decyzja kierownika studiów podyplomowych nie jest decyzją w rozumieniu
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Słuchacz zalega z opłatą za studia, jest on zobowiązany
wnieść tę opłatę za pełny semestr (semestry), w jakich obowiązywała umowa, oraz za semestr,
w którym umowa uległa rozwiązaniu, w części proporcjonalnej do ilości zajęć objętych
programem studiów, które zostały zrealizowane do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 7, w terminie 14 dni licząc
od dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat
za świadczone usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§6
1. Słuchacz oświadcza, że jest mu znana;
1) uchwała Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia …………………… w sprawie
regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim;
2) Zarządzenie Nr … Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia …………………..w sprawie
wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach
informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
2. Słuchacz oświadcza, że akceptuje fakt, że proces dydaktyczny może odbywać się w sposób
zdalny (zgodnie z § 2 ust. 3 umowy), w związku z czym pełne uczestnictwo w zajęciach wymagać
będzie wykorzystania odpowiednich urządzeń elektronicznych Słuchacza zapewniających m.in.
połączenie z siecią Internet oraz umożliwiających instalację wymaganego przez Uczelnię
oprogramowania do porozumiewania się na odległość, np. MS TEAMS.
3. Słuchacz oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy uchwałę oraz
zarządzenie, o których mowa w ust. 1 powyżej.

1.
2.
3.

§7
Zmiana postanowień niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej,
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

…………………………………
Słuchacz

…………………………………
Uniwersytet Wrocławski

Załączniki:- Regulamin studiów podyplomowych
- Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych
oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

