
 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77 

Rektora UMK z dnia 19 września 2007 r. 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

........................................................................ 
               (podstawowa jednostka organizacyjna)     

   
 

 

Umowa Nr ........................ 

dotycząca warunków odpłatności za kształcenie                                                                         

na studiach podyplomowych 

 

 

Zawarta w dniu………………………………….. 2007 r. w..................................................... 
                                                               (data zawarcia umowy)                                                       (miejsce zawarcia umowy) 

Stronami umowy są: 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11, zwany 

dalej „UMK”, który reprezentuje upoważnion..... przez Rektora UMK  

Pan…      ...................……………………............................................................................. 
                                                                                               (pełniona funkcja, tytuł, stanowisko, imię i nazwisko) 

2. Pan…     …………………………………………………………………………................. 
                                                                                                                  (imię i nazwisko słuchacza) 

      zamieszkał...: …………………………………........... …………………………………..... 
                                                                                                        (adres zamieszkania) 

      legitymujący/a się dowodem osobistym: seria i numer………........, 

      PESEL………………….. - zwany/a dalej „Słuchaczem”. 

 

§ 1 
 

1. UMK zapewnia Słuchaczowi możliwość kształcenia na studiach:  

........................................................................................................................................... 
                                                                                   (nazwa studiów podyplomowych) 

 i zobowiązuje się w sposób odpłatny świadczyć usługi edukacyjne na rzecz Słuchacza 

według planu studiów określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zwanej dalej 

umową).  

2. Plan studiów może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niezależnych od UMK zmian 

stanu prawnego, które zobowiązują UMK do jego zmiany. Zmiany planu nie stanowi: 

przesunięcie przedmiotu pomiędzy poszczególnymi semestrami studiów, które nie 

zmienia sekwencji przedmiotów; zmiana formy rozliczenia przedmiotu (egzamin, 

zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez oceny); zmiana formy prowadzenia zajęć z przedmiotu 

(wykład, konwersatorium, ćwiczenia). 

3. Użyte w ust.1 określenie „świadczyć usługi edukacyjne” oznacza już samą gotowość do 

ich świadczenia przez UMK na rzecz Słuchacza. Bez znaczenia jest fakt czy Słuchacz 

rzeczywiście bierze udział w zajęciach dydaktycznych. 
 

§ 2 
 

1. W zamian za usługę edukacyjną, określoną w § 1, Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania 

opłat w terminach oraz według pozostałych zasad określonych w Uchwale Nr 62 Senatu 

UMK z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zwanej dalej Uchwałą Senatu 

UMK. Uchwała staje się integralną częścią umowy (załącznik nr 2). 

2. Uchwała Senatu UMK ustala szczegółowe zasady odpłatności za naukę, w tym                                                

w szczególności terminy wnoszenia opłat oraz konsekwencje ich niedotrzymania. 



 

 

3.  Wysokość opłaty za studia określa Zarządzenie Nr ... Rektora UMK z dnia ...............  

w sprawie ..................................... zwane dalej Zarządzeniem Rektora UMK, z którego 

wyciąg stanowiący załącznik nr 3, staje się integralną częścią umowy. 
 

§ 3 
 

Słuchacz i UMK zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Studiów Podyplomowych, 

Statutu UMK oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365 z późn. zm.). 
 

§ 4 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów. 

2. Obie strony mogą od umowy odstąpić. 
 

§ 5 
 

1. UMK odstępuje od umowy w przypadku skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy. 

2.  Decyzja o skreśleniu z listy słuchaczy oznacza jednocześnie odstąpienie od umowy. 

Odstąpienie następuje w momencie doręczenia decyzji o skreśleniu. 

3.  W przypadku skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy z powodu nieuiszczenia opłaty za 

studia UMK zachowuje prawo do opłaty na zasadach określonych w § 14 ust. 5 Uchwały 

Senatu UMK. 
 

§ 6 
 

1. Słuchacz odstępuje od umowy składając dziekanowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Słuchacza przed rozpoczęciem roku/semestru 

otrzymuje on zwrot wpłaconej na poczet tego roku/semestru opłaty w pełnej wysokości 

według zasad określonych w § 15 ust. 1 Uchwały Senatu UMK. 

3. W razie złożenia przez Słuchacza oświadczenia o odstąpieniu od umowy po rozpoczęciu 

roku/semestru, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty na zasadach określonych w § 15  

ust. 2 Uchwały Senatu UMK. 
 

§ 7 
 

Wszelkich doręczeń UMK dokonuje na adres Słuchacza wskazany w niniejszej umowie.  

O zmianie adresu Słuchacz informuje UMK (dziekanat) na piśmie. Pisma przesłane na 

ostatnio wskazany przez Słuchacza adres uważa się za doręczone. 
 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy                      

z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

oraz Kodeksu cywilnego.  
 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd  

w ....................................... 
       (siedziba właściwego Sądu) 

 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swej ważności wymagają 

zachowania formy pisemnej. 
 



 

 

§ 11 
 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

 

………………………………….                                 ………………………………………… 
                   (podpis Słuchacza)                                                              (podpis osoby reprezentującej UMK) 
 

 

Załączniki do umowy: 

 

1) Plan studiów. 

2) Uchwała Nr 62 Senatu UMK z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat. 

3) Zarządzenie Nr ......... Rektora UMK z dnia ............. w sprawie 

..............................(wyciąg). 

4) Regulamin Studiów Podyplomowych z dnia 27 czerwca 2006 r. 

5) Oświadczenie o wyborze systemu płatności za studia. 

 

Kwituję odbiór wyżej wymienionych załączników do umowy: 

 

 

     …………………………………… 
                     (podpis Słuchacza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyborze systemu płatności za studia podyplomowe 
 

Oświadczam, że opłatę za studia podyplomowe uiszczał/a będę w systemie: 
 

 opłata jednorazowa/ semestralna*. 

 
 

 

…………………………………… 
           (podpis Słuchacza) 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 


