Załącznik do zarządzenia nr 67 Rektora UZ z dn. 01.10.2018 r.

Umowa nr ……………….
dotycząca warunków kształcenia i odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych
Umowa zawarta w dniu ............................ pomiędzy Stronami:
Panią/Panem ............, zam. ...................................................
legitymującym się dowodem osobistym ......................................, PESEL: ........................
zwaną/ym dalej Słuchaczem, a
Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9,
reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................
zwanym dalej Uczelnią.

1.

2.

3.
4.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków uczestnictwa i przeprowadzenia odpłatnego
kształcenia
Słuchacza
na
studiach
podyplomowych
……………………………………………………………………………… , zwanych dalej studiami
podyplomowymi, na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), zwanej dalej Ustawą, w tym obowiązków stron wynikających z
zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności obowiązku wnoszenia przez Słuchacza opłat za
kształcenie na ww. studiach podyplomowych.
Studia podyplomowe będą prowadzone przez Uniwersytet Zielonogórski na Wydziale
..………………………………………………………………………………………………………….,
w Zielonej Górze przy ul. ………………………… .
Studia zostaną zrealizowane w czasie …………. semestrów, obejmą ………. godzin dydaktycznych i
będą prowadzone w systemie zjazdów w okresie od ………….. do …………. .
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych. Warunki
otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych określone są w Regulaminie studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim.

§2
1. Słuchacz oświadcza, że podejmuje studia podyplomowe, o których mowa w § 1 oraz że zapoznał się z:
1) programem kształcenia na studiach podyplomowych;
2) regulaminem studiów podyplomowych.
2. Słuchacz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień aktów prawnych określonych w
ust. 1 oraz zapoznawania się z ich zmianami.
§3
Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia:
1) realizacji programu kształcenia na studiach podyplomowych;
2) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
3) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kształcenia;
4) obsługi administracyjnej studiów podyplomowych;
5) możliwości korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§4
1. Uczelnia zastrzega sobie prawo rezygnacji z uruchomienia studiów podyplomowych
w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów.
2. W przypadku określonym w ust. 1 opłata wniesiona przez Słuchacza podlega zwrotowi. Uczelnia nie
jest zobowiązana do zapłaty odsetek z tytułu uiszczonej opłaty.
§5
1. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia następujących opłat za kształcenie na studiach
podyplomowych:
1) opłata za studia podyplomowe w wysokości .................. za semestr studiów podyplomowych;
2) opłata za wznowienie studiów podyplomowych (po skreśleniu z listy Słuchaczy z powodu niezaliczenia
zajęć);
3) opłata za wznowienie studiów podyplomowych (w celu złożenia pracy dyplomowej).
2. Opłata określona w ust. 1 pkt 1 powinna zostać uiszczona w terminie 2 tygodni od podania
do wiadomości Słuchacza harmonogramu zajęć na studiach podyplomowych, jednak nie później niż w
terminie wskazanym w piśmie otrzymanym od Uczelni.
3. Opłata określona w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 powinna zostać uiszczona w terminie 2 tygodni od otrzymania
przez Słuchacza decyzji o wznowieniu studiów podyplomowych zawierającej informację o wysokości
opłaty.
4. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat określonych w ust. 1 w wysokości ustalonej na podstawie
zarządzenia Rektora Uczelni. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu na konto bankowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego .........................
5. Szczegółowe zasady pobierania opłat określonych w ust. 1 określa uchwała Senatu Uczelni, z
zastrzeżeniem, że postanowienia § 5 ust. 2 i 3 umowy mają pierwszeństwo.
6. Zarządzenie i uchwała określone w ust. 4 i 5 stanowią integralną część umowy. Przed zawarciem
umowy Uczelnia doręcza Słuchaczowi aktualnie obowiązujący tekst zarządzenia i uchwały, o których
mowa w ust. 4 i 5, w wersji elektronicznej (format pdf) na wskazany przez Słuchacza adres e-mail.
7. Słuchacz zobowiązuje się także – w razie opóźnienia we wnoszeniu należnych opłat – do uiszczenia na
rzecz Uczelni odsetek maksymalnych za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
8. W przypadku zmiany wysokości opłat określonych w ust. 1, 3 i 4 lub zasad pobierania opłat, o których
mowa w ust. 5, Uczelnia – na miesiąc przed terminem wprowadzenia zmian – zawiadamia Słuchacza o
zmianach, doręczając mu jednocześnie tekst zarządzenia lub uchwały w sposób określony w ust. 6.
9. W przypadku określonym w ust. 8 Słuchacz może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmian,
wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 6 ust.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy stanowi jednocześnie rezygnację ze studiów
podyplomowych i jest podstawą do skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy.
§6
1. Umowa obowiązuje w okresie ..../ od dnia podpisania.
2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów podyplomowych przez Słuchacza.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy. Wydanie Słuchaczowi dokumentów
dotyczących przebiegu studiów podyplomowych następuje po uprzednim uregulowaniu należnych lub zaległych
opłat za studia podyplomowe.
4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec semestru w
przypadku utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych.
5. W przypadku rozwiązania Umowy, jeżeli Słuchacz wniósł semestralną opłatę za studia podyplomowe,
Uczelnia zwraca kwotę stanowiącą 100% wniesionej opłaty semestralnej – w przypadku rezygnacji ze studiów
podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
§7
1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów
o ochronie danych osobowych, nakłada na
Słuchacza obowiązek pisemnego jej powiadamiania
o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego
obowiązku obciążać będą Słuchacza.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
[RODO], informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Słuchacza jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul.
Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl. lub telefonicznie tel.
603474724.

3) Dane osobowe Słuchacza będziemy przetwarzać dla celów wynikających z procesu kształcenia, a także
dla celów archiwalnych i statystycznych związanych z ustawową działalnością Administratora.
4) Nieodłącznym elementem wykonania ww. celów jest utrzymanie kontaktu ze Słuchaczem za pomocą
różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Dodatkowo proces
kształcenia wspierany jest przez adresowane do społeczności akademickiej serwisy www.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Słuchacza, dla celów wynikających z procesu
kształcenia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wydanych na
jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Uniwersytecie Zielonogórskim aktów
wewnętrznych. Administrator przetwarza również dane osobowe Słuchacza, w celu związanym z
przebiegiem studiów podyplomowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - uzyskane na podstawie
zgody Słuchacza tj. numer telefonu, adres email, wizerunek.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia. W
przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
7) Odbiorcami danych osobowych Słuchacza są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu, MNiSW, podmioty
i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne
podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i
podmioty ustawowo upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
8) Dane osobowe Słuchacza nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9) Dane osobowe Słuchacza będą przechowywane przez okres 50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] od dnia
zakończenia studiów podyplomowych.
10) Słuchaczowi przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),
c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem ust. 3),
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Słuchacz uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby),
Słuchaczowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres
Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.
12) Dane osobowe Słuchacza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
§8
Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych aktów prawnych
obowiązujących w Uczelni.
§ 10
Sprawy sporne między Stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
§ 11
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze Stron.

Słuchacz

Uczelnia

