BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2018; poz. 200

UCHWAŁA Nr 84
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr 133 Senatu UMK z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie zasad pobierania opłat na studiach podyplomowych i kursach
dokształcających
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 oraz art. 160a ust.5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 137 ust 2 Statutu
UMK w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2017 r., poz. 252
z późn. zm.)
S e n a t u c h w a l a, co następuje:
§1
W uchwale Nr 133 Senatu UMK z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat
na studiach podyplomowych i kursach dokształcających (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r.,
poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku skreślenia słuchacza lub uczestnika Uniwersytet zachowuje prawo do
pobrania opłaty za zajęcia dydaktyczne do dnia wydania decyzji o skreśleniu.
Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby godzin dydaktycznych zaplanowanych
zgodnie z harmonogramem zjazdów do dnia wydania decyzji o skreśleniu i stawki za
jedną godzinę zajęć.”;
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 r.
Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor

BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2015; poz. 278
UCHWAŁA Nr 133
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie zasad pobierania opłat na studiach podyplomowych i kursach
dokształcających
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 oraz art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 137 ust. 2 Statutu UMK z
dnia 22 października 2013 r.
S e n a t uchwala, co następuje:
I. Przepisy ogólne
§1
1. Uchwała określa zasady pobierania opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające
oraz terminy ich uiszczania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do uczestników kursów dokształcających i słuchaczy
studiów podyplomowych kształcących się na studiach podyplomowych i kursach
dokształcających realizowanych na zlecenie podmiotu zewnętrznego.
§2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Uniwersytecie należy przez to rozumieć Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2) studiach należy przez to rozumieć studia podyplomowe,
3) kursie należy przez to rozumieć kurs dokształcający,
4) słuchaczu należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach podyplomowych,
5) uczestniku należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na kursie dokształcającym,
6) usługach edukacyjnych należy przez to rozumieć kształcenie na studiach
podyplomowych lub kursach dokształcających zgodne z planem i programem studiów
lub kursu,
7) opłacie należy przez to rozumieć należność za świadczone usługi edukacyjne.
§3
1. Obowiązek odpłatności za usługi edukacyjne powstaje na podstawie umowy zawartej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy słuchaczem lub uczestnikiem
a Uniwersytetem.
2. Rektor może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do zawierania umów w imieniu
Uniwersytetu.
3. Uchwala się następujące wzory umów:

- umowa dotycząca warunków odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych
(załącznik nr 1),
- umowa dotycząca warunków odpłatności za kształcenie na kursie dokształcającym
(załącznik nr 2).
4. Umowa jest zawierana po przyjęciu na studia lub kurs i nie później niż w dniu
rozpoczęcia zajęć.
§4
Słuchacz lub uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, niezależnie od udziału w
zajęciach dydaktycznych.
II. Zasady pobierania opłat
§5
1. Za usługi edukacyjne pobiera się opłatę.
2. Rektor w drodze zarządzenia ustala wysokość opłat oraz stawkę za godzinę zajęć.
3. Stawkę za godzinę zajęć ustala się jako iloraz opłaty jednorazowej i liczby godzin zajęć
dydaktycznych
4. Wysokości opłat ogłasza się na stronie internetowej Uniwersytetu.
§6
1. Opłata może być uiszczana jednorazowo, miesięcznie lub w systemie semestralnym.
2. Wyboru systemu uiszczania opłat, należy dokonać wraz z zawarciem umowy, o której
mowa w § 3 ust. 1. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, przyjmuje się, że opłata zostanie
uiszczona jednorazowo.
§7
1. Za usługę edukacyjną, z zastrzeżeniem ust. 2, słuchacz lub uczestnik uiszcza opłatę:
1) jednorazowo - w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
2) w systemie miesięcznym - w terminie 7 dni od zawarcia umowy pierwszą ratę i
pozostałe raty do 7 dnia w kolejnych miesiącach,
3) w systemie semestralnym - w terminie 7 dni od zawarcia umowy w pierwszym
semestrze i 7 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru,
2. W przypadku usługi edukacyjnej trwającej nie dłużej niż miesiąc, uczestnik uiszcza opłatę
jednorazowo najpóźniej 7 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
rozpoczęcia zajęć.
§8
1. Słuchacz lub uczestnik uiszcza opłatę w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy. Za
datę dokonania opłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Uniwersytetu.
2. Za opóźnienie w uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 3, pobierane są odsetki ustawowe,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Odsetki są pobierane, jeśli opóźnienie przekroczy 3 dni.
§9
1. W przypadku skreślenia słuchacza lub uczestnika Uniwersytet zachowuje prawo do
pobrania opłaty.
2. W przypadku usługi edukacyjnej trwającej nie dłużej niż semestr Uniwersytetowi
przysługuje prawo do pobrania całości należnej opłaty.

3. W przypadku usługi edukacyjnej trwającej dłużej niż semestr Uniwersytet zachowuje
prawo do pobrania opłaty uiszczanej w systemie semestralnym, za każdy rozpoczęty
semestr.
4. W przypadku usługi edukacyjnej trwającej dłużej niż miesiąc, słuchacz lub uczestnik,
który złoży pisemną rezygnację z usługi edukacyjnej przed planowanym terminem
pierwszego zjazdu, otrzymuje zwrot uiszczonej opłaty w pełnej wysokości.
§ 10
1. W przypadku wznowienia studiów słuchacz jest zobowiązany do poniesienia opłaty
stanowiącej iloczyn liczby godzin zajęć i stawki za jedną godzinę zajęć niezbędnych do
ukończenia studiów.
2. O obowiązku wniesienia opłaty i jej wysokości kierownik studiów informuje słuchacza w
decyzji stanowiącej podstawę jej uiszczania.
3. Opłata za wznowienie uiszczana jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja stanowiąca podstawę do uiszczenia opłaty stała się ostateczna.
III. Przepisy końcowe i przejściowe
§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 września 2015 r.
2. Do słuchaczy i uczestników kształcących się na studiach i kursach rozpoczętych przed
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor

