DO-0130/97/2012
Zarządzenie nr 97
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 3 października 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za
stacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite
studia magisterskie, za niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego
stopnia, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz za studia
podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w związku z uchwałą nr
75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie
zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim, zarządzam, co
następuje:
§1
Wprowadza się wzory aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, za niestacjonarne
studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie
oraz za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim.
§2
Wzór aneksu do umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy
rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu
załącznika nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 29 lipca 2008 r.), otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wzór aneksu do umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy
rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 (wzór umowy przyjęty
w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z dnia 2 lipca 2009 r.),
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wzór aneksu do umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy
rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu

załącznika nr 1 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.), otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§5
Wzór aneksu do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy
rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu
załącznika nr 2 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.), otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§6
Wzór aneksu do umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia,
zawartych z uczestnikami studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie w roku
akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 (wzór umów przyjęty w brzmieniu załącznika nr 2
do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z dnia 2 lipca 2009 r.), otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§7
Wzór aneksu do umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia,
zawartych z uczestnikami studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie w roku
akademickim 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia
nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do
niniejszego zarządzenia.
§8
Wzór aneksu do umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, zawartych ze
słuchaczami studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim
2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora
UJ z dnia 18 lipca 2011 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszego
zarządzenia.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 97 Rektora UJ
z 3 października 2012 r.

ANEKS Nr .....................................
do umowy nr ....................................... z dnia .................................... o warunkach odpłatności
za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim
zawarty w Krakowie w dniu ......................................................
pomiędzy:
Panią/Panem ............................................................
na stałe zamieszkałą/-ym w...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:
seria i numer ...............................................
albo innym dowodem tożsamości.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PESEL .............................................................
Przyjętą/-ym w poczet studentów studiów ...................................................................................
(studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie)

na Wydziale ..................................................................................................................................
w Instytucie ..................................................................................................................................
na kierunek ................................................................, specjalność .............................................
od roku akademickiego ...................................................
zwaną/-ym dalej „Studentem”,
a
Uniwersytetem Jagiellońskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, reprezentowanym
przez Dziekana Wydziału ....................................................................................................... UJ
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zwanym dalej „Uczelnią”.
§1
Na podstawie uchwały Senatu UJ nr 75/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zmienia się
dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe
w Uniwersytecie Jagiellońskim zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia w roku
akademickim 2008/2009 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia
nr 50 Rektora UJ z 29 lipca 2008 r.), w następującym zakresie:
1. § 4 ust. 1 pkt 4) umowy otrzymuje brzmienie:
„4) udostępniania na stronie internetowej Uczelni, w terminie przewidzianym w Ustawie
i Regulaminie studiów informacji na temat planu i programu studiów oraz na temat
wysokości i terminu wnoszenia opłat za kształcenie;”
2. § 4 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona jest:
1) za semestr zimowy w wysokości ½ opłaty za dany rok studiów, w terminie do 15
października;

2) za semestr letni w 4 ratach w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów,
w następujących terminach:
a) I rata do 15 lutego,
b) II rata do 15 marca,
c) III rata do 15 kwietnia,
d) IV rata do 15 maja.”
3. W § 4 umowy po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Od roku akademickiego 2013/2014 opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona
jest w 8 ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca od października do maja.”
4. § 4 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmiany
wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia
w Uczelni studiów oraz zajęć na danym wydziale, z uwzględnieniem kosztów
przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.”
5. W § 4 umowy po ust. 5 wprowadza się ustępy 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:
„6. Opłata za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce
uiszczana jest jednorazowo przez studenta w terminie do 22 października w przypadku
zajęć w semestrze zimowym i całorocznych oraz do 15 marca w przypadku zajęć
w semestrze letnim.
7. Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów uiszczana jest w terminach określonych
przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
8. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 6, z wyjątkiem kursów lektoratowych, na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiach magisterskich ustala się na podstawie wartości jednego punktu ECTS
określonej dla danego wydziału, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego dotyczącym wysokości opłat za usługi edukacyjne w danym roku
akademickim. Zasada ta dotyczy również opłat, o których mowa w ust. 7.
9. W przypadku ustalania wysokości opłat, o których mowa w ust. 8, uwzględnia się
jedynie punkty ECTS przypisane za liczbę godzin prowadzonych zajęć.”
6. § 5 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W razie pełnej realizacji zajęć przewidzianych planem studiów dla danego roku studiów
niestacjonarnych w trybie tzw. awansu obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy pełnej wysokości
czesnego, obowiązującej w roku akademickim, w którym zajęcia te są realizowane.”
7. § 5 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku realizacji części zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
w trybie tzw. awansu, należna część opłaty pobierana jest proporcjonalnie do wysokości
czesnego. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej. W kolejnym roku opłata czesnego ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do
wniesionej kwoty.”
8. § 5 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Od studentów studiów niestacjonarnych, przebywających na urlopie od zajęć nie
pobiera się czesnego. Jeżeli urlop został przyznany w trakcie trwania roku akademickiego,

wniesiona opłata czesnego jest zwracana studentowi na jego pisemny wniosek.
W przypadku braku takiego wniosku, opłata za ten sam okres studiów po powrocie
z urlopu nie będzie ponownie naliczana.”
9. W § 5 umowy po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć za zgodą kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej student bierze udział w zajęciach oraz zalicza przedmioty objęte
programem studiów, ma obowiązek uiścić czesne w wysokości określonej przez
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, nie wyższej niż wysokość czesnego
obowiązującego na danym kierunku lub specjalności studiów w danym roku akademickim.
4b. W przypadku, gdy student studiów niestacjonarnych zrealizował w trybie tzw. awansu
część zajęć dydaktycznych z kolejnych lat studiów, zaś wysokość opłaty za odpowiedni rok
ulegnie zmianie, student wnosi opłatę w wysokości obowiązującej w roku akademickim,
w którym realizował zajęcia dydaktyczne”
10. § 5 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie:
„6. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.”
11. § 5 ust. 9 umowy otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo inna wskazana przez niego osoba wzywa studenta do jej uiszczenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy
studentów.”
12. W § 5 umowy skreśla się ust. 10.
13. § 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Student ma prawo wnioskować do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
o zwolnienie, w całości lub w części z opłat, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 5
Umowy.”
14. § 7 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji studiów w przypadkach wskazanych
w Regulaminie studiów, okres obowiązywania umowy ulega odpowiedniemu
przedłużeniu.”
15. § 8 umowy otrzymuje brzmienie:
„Strony Umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie umowy przez
studenta jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.”
16. § 9 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia z listy
studentów, studentowi przysługuje – na jego pisemny wniosek zawierający aktualny
numer konta bankowego – zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do
nieodbytych zajęć objętych programem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów,
licząc od dnia, w którym student złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy
studentów. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej.”

17. § 9 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Student winien złożyć w sekretariacie jednostki
prowadzącej dany kierunek/specjalność studiów.”
18. W § 9 umowy po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów po rozpoczęciu
nauczania i niewniesienia wymaganych opłat, Uczelnia wszczyna postępowanie
windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych
zajęć objętych planem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.”
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Student

........................................................
/czytelny podpis/

Uczelnia

....................................................................
/podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 97 Rektora UJ
z 3 października 2012 r.

ANEKS Nr .....................................
do umowy nr ....................................... z dnia .................................... o warunkach odpłatności
za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim
zawarty w Krakowie w dniu ......................................................
pomiędzy:
Panią/Panem ............................................................
na stałe zamieszkałą/-ym w...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:
seria i numer ...............................................
albo innym dowodem tożsamości.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PESEL .............................................................
Przyjętą/-ym w poczet studentów studiów ...................................................................................
(studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie)

na Wydziale ..................................................................................................................................
w Instytucie ..................................................................................................................................
na kierunek ................................................................, specjalność .............................................
od roku akademickiego ...................................................
zwaną/-ym dalej „Studentem”,
a
Uniwersytetem Jagiellońskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, reprezentowanym
przez Dziekana Wydziału ....................................................................................................... UJ
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zwanym dalej „Uczelnią”.
§1
Na podstawie uchwały Senatu UJ nr 75/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zmienia się
dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe
w Uniwersytecie Jagiellońskim zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia w roku
akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 (wzór umów przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1
do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z dnia 2 lipca 2009 r.), w następującym zakresie:
1. § 4 ust. 1 pkt 4) umowy otrzymuje brzmienie:
„4) udostępniania na stronie internetowej Uczelni, w terminie przewidzianym w Ustawie
i Regulaminie studiów informacji na temat planu i programu studiów oraz na temat
wysokości i terminu wnoszenia opłat za kształcenie;”
2. § 4 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona jest:

1) za semestr zimowy w wysokości ½ opłaty za dany rok studiów, w terminie do 15
października;
2) za semestr letni w 4 ratach w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów,
w następujących terminach:
a) I rata do 15 lutego,
b) II rata do 15 marca,
c) III rata do 15 kwietnia,
d) IV rata do 15 maja.”
3. W § 4 umowy po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Od roku akademickiego 2013/2014 opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona
jest w 8 ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca od października do maja.”
4. § 4 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmiany
wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia
w Uczelni studiów oraz zajęć na danym wydziale, z uwzględnieniem kosztów
przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.”
5. W § 4 umowy po ust. 6 wprowadza się ustępy 7, 8, 9 i 10 w brzmieniu:
„7. Opłata, o której mowa w ust. 5 pkt 1, uiszczana jest jednorazowo przez studenta
w terminie do 22 października w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych
oraz do 15 marca w przypadku zajęć w semestrze letnim.
8. Opłata, o której mowa w ust. 5 pkt 3, uiszczana jest w terminach określonych przez
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
9. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5 pkt 1, z wyjątkiem kursów lektoratowych, na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiach magisterskich ustala się na podstawie wartości jednego punktu ECTS
określonej dla danego wydziału, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego dotyczącym wysokości opłat za usługi edukacyjne w danym roku
akademickim. Zasada ta dotyczy również opłat, o których mowa w ust. 5 pkt 3.
10. W przypadku ustalania wysokości opłat, o których mowa w ust. 9, uwzględnia się
jedynie punkty ECTS przypisane za liczbę godzin prowadzonych zajęć.”
6. § 5 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku realizacji części zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
w trybie tzw. awansu, należna część opłaty pobierana jest proporcjonalnie do wysokości
czesnego. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej. W kolejnym roku opłata czesnego ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do
wniesionej kwoty.”
7. § 5 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Od studentów studiów niestacjonarnych, przebywających na urlopie od zajęć nie
pobiera się czesnego. Jeżeli urlop został przyznany w trakcie trwania roku akademickiego,
wniesiona opłata czesnego jest zwracana studentowi na jego pisemny wniosek.
W przypadku braku takiego wniosku, opłata za ten sam okres studiów po powrocie
z urlopu nie będzie ponownie naliczana.”

8. W § 5 umowy po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć za zgodą kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej student bierze udział w zajęciach oraz zalicza przedmioty objęte
programem studiów, ma obowiązek uiścić czesne w wysokości określonej przez
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, nie wyższej niż wysokość czesnego
obowiązującego na danym kierunku lub specjalności studiów w danym roku
akademickim.”
9. § 5 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, gdy student studiów niestacjonarnych zrealizował w trybie tzw. awansu
część zajęć dydaktycznych z kolejnych lat studiów, zaś wysokość opłaty za odpowiedni rok
ulegnie zmianie, student wnosi opłatę w wysokości obowiązującej w roku akademickim,
w którym realizował zajęcia dydaktyczne”.
10. § 5 ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie:
„7. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.”
11. § 5 ust. 10 umowy otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo inna wskazana przez niego osoba wzywa studenta do jej uiszczenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy
studentów.”
12. W § 5 umowy skreśla się ust. 11
13. § 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Student ma prawo wnioskować do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
o zwolnienie, w całości lub w części z opłat, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 5
Umowy.”
14. § 7 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji studiów w przypadkach wskazanych
w Regulaminie studiów, okres obowiązywania umowy ulega odpowiedniemu
przedłużeniu.”
15. § 8 umowy otrzymuje brzmienie:
„Strony Umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie umowy przez
studenta jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.”
16. § 9 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia z listy
studentów, studentowi przysługuje – na jego pisemny wniosek zawierający aktualny
numer konta bankowego – zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do
nieodbytych zajęć objętych programem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów,
licząc od dnia, w którym student złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy
studentów. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej.”

17. § 9 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Student winien złożyć w sekretariacie jednostki
prowadzącej dany kierunek/specjalność studiów.”
18. W § 9 umowy po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów po rozpoczęciu
nauczania i niewniesienia wymaganych opłat, Uczelnia wszczyna postępowanie
windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych
zajęć objętych planem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.”
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Student

........................................................
/czytelny podpis/

Uczelnia

....................................................................
/podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 97 Rektora UJ
z 3 października 2012 r.

ANEKS Nr .....................................
do umowy nr ....................................... z dnia .................................... o warunkach odpłatności
za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim
zawarty w Krakowie w dniu ......................................................
pomiędzy:
Panią/Panem ............................................................
na stałe zamieszkałą/-ym w...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:
seria i numer ...............................................
albo innym dowodem tożsamości.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PESEL .............................................................
Przyjętą/-ym w poczet studentów studiów ...................................................................................
(studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie)

na Wydziale ..................................................................................................................................
w Instytucie ..................................................................................................................................
na kierunek ................................................................, specjalność .............................................
od roku akademickiego ...................................................
zwaną/-ym dalej „Studentem”,
a
Uniwersytetem Jagiellońskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, reprezentowanym
przez Dziekana Wydziału ....................................................................................................... UJ
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zwanym dalej „Uczelnią”.
§1
Na podstawie uchwały Senatu UJ nr 75/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zmienia się
dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe
w Uniwersytecie Jagiellońskim zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia w roku
akademickim 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia
nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.), w następującym zakresie:
1. § 4 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona jest:
1) za semestr zimowy w wysokości ½ opłaty za dany rok studiów, w terminie do 15
października;
2) za semestr letni w 4 ratach w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów,
w następujących terminach:
a) I rata do 15 lutego,

b) II rata do 15 marca,
c) III rata do 15 kwietnia,
d) IV rata do 15 maja”.
2. § 4 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Od roku akademickiego 2013/2014 opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona
jest w 8 ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca od października do maja”.
3. § 4 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie:
„5. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmiany
wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia
w Uczelni studiów oraz zajęć na danym wydziale, z uwzględnieniem kosztów
przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.”
4. W § 4 umowy po ust. 6 wprowadza się ustępy 7, 8, 9 i 10 w brzmieniu:
„7. Opłata, o której mowa w ust. 6 pkt 1, uiszczana jest jednorazowo przez studenta
w terminie do 22 października w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych
oraz do 15 marca w przypadku zajęć w semestrze letnim.
8. Opłata, o której mowa w ust. 6 pkt 3, uiszczana jest w terminach określonych przez
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
9. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 6 pkt 1, z wyjątkiem kursów lektoratowych, na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiach magisterskich ustala się na podstawie wartości jednego punktu ECTS
określonej dla danego wydziału, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego dotyczącym wysokości opłat za usługi edukacyjne w danym roku
akademickim. Zasada ta dotyczy również opłat, o których mowa w ust. 6 pkt 3.
10. W przypadku ustalania wysokości opłat, o których mowa w ust. 9, uwzględnia się
jedynie punkty ECTS przypisane za liczbę godzin prowadzonych zajęć.”
5. § 5 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku realizacji części zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
w trybie tzw. awansu, należna część opłaty pobierana jest proporcjonalnie do wysokości
czesnego. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej. W kolejnym roku opłata czesnego ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do
wniesionej kwoty.”
6. § 5 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Od studentów studiów niestacjonarnych, przebywających na urlopie od zajęć nie
pobiera się czesnego. Jeżeli urlop został przyznany w trakcie trwania roku akademickiego,
wniesiona opłata czesnego jest zwracana studentowi na jego pisemny wniosek.
W przypadku braku takiego wniosku, opłata za ten sam okres studiów po powrocie
z urlopu nie będzie ponownie naliczana.”
7. W § 5 umowy po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć za zgodą kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej student bierze udział w zajęciach oraz zalicza przedmioty objęte
programem studiów, ma obowiązek uiścić czesne w wysokości określonej przez

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, nie wyższej niż wysokość czesnego
obowiązującego na danym kierunku lub specjalności studiów w danym roku
akademickim.”
8. § 5 ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie:
„7. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.”
9. § 5 ust. 10 umowy otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo inna wskazana przez niego osoba wzywa studenta do jej uiszczenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy
studentów.”
10. § 9 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia z listy
studentów, studentowi przysługuje – na jego pisemny wniosek zawierający aktualny
numer konta bankowego – zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do
nieodbytych zajęć objętych programem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów,
licząc od dnia, w którym student złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy
studentów. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej.”
11. § 9 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Student winien złożyć w sekretariacie jednostki
prowadzącej dany kierunek/specjalność studiów.”
12. § 9 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów po rozpoczęciu
nauczania i niewniesienia wymaganych opłat, Uczelnia wszczyna postępowanie
windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych
zajęć objętych planem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.”
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Student

........................................................
/czytelny podpis/

Uczelnia

....................................................................
/podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 97 Rektora UJ
z 3 października 2012 r.

ANEKS Nr .....................................
do umowy nr ....................................... z dnia .................................... o warunkach odpłatności
za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim
zawarty w Krakowie w dniu ......................................................
pomiędzy:
Panią/Panem ............................................................
na stałe zamieszkałą/-ym w...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:
seria i numer ...............................................
albo innym dowodem tożsamości.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PESEL .............................................................
Przyjętą/-ym w poczet studentów studiów ...................................................................................
(studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie)

na Wydziale ..................................................................................................................................
w Instytucie ..................................................................................................................................
na kierunek ................................................................, specjalność .............................................
od roku akademickiego ...................................................
zwaną/-ym dalej „Studentem”,
a
Uniwersytetem Jagiellońskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, reprezentowanym
przez Dziekana Wydziału ....................................................................................................... UJ
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zwanym dalej „Uczelnią”.
§1
Na podstawie uchwały Senatu UJ nr 75/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zmienia się
dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe
w Uniwersytecie Jagiellońskim zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia w roku
akademickim 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia
nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.), w następującym zakresie:
1. § 4 ust. 2 pkt 3) umowy otrzymuje brzmienie:
„3) terminowego wnoszenia opłat za:
a) powtarzanie przez studenta określonych zajęć z powodu niezadawalających
wyników w nauce,
b) korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym mowa
w ust. 2a”.
2. W § 4 umowy po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Student ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać
liczbę punktów ECTS wymaganą do ukończenia studiów, zgodnie z planem i programem

studiów. Student może bezpłatnie korzystać z zajęć za które może uzyskać dodatkowo nie
więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych
studiów międzyobszarowych – nie więcej niż 90 punktów ECTS.”
3. § 4 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a), Uczelnia pobiera w przypadku ponownego
udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student mimo obowiązku zaliczenia nie zaliczył,
uzyskując tym samym niezadowalający wynik w nauce oraz w przypadku powtarzania
zajęć po wznowieniu studiów.”
4. § 4 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a) uiszczana jest jednorazowo przez studenta
w terminie do 22 października w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych
oraz do 15 marca w przypadku zajęć w semestrze letnim.”
5. W § 4 umowy po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b) jest wnoszona po rozliczeniu roku
studiów, w którym przekroczony został dodatkowy limit punktów. Opłatę nalicza się
w przypadku, gdy wszystkie punkty przypisane za dany przedmiot przekraczają dodatkowy
limit punktów.”
6. § 4 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie:
„5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a) i b), z wyjątkiem kursów
lektoratowych, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich ustala się na podstawie wartości
jednego punktu ECTS określonej dla danego wydziału, zgodnie z zarządzeniem Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącym wysokości opłat za usługi edukacyjne w danym
roku akademickim. Zasada ta dotyczy również opłat, o których mowa w ust. 6 pkt 1.
W przypadku ustalania wysokości opłat uwzględnia się jedynie punkty ECTS przypisane
za liczbę godzin prowadzonych zajęć.”
7. W § 4 umowy po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Opłata, o której mowa w ust. 6 pkt 1, uiszczana jest w terminach określonych przez
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.”
8. § 5 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo inna wskazana przez niego osoba wzywa studenta do jej uiszczenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy
studentów.”
9. § 9 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia z listy
studentów, studentowi przysługuje – na jego pisemny wniosek zawierający aktualny
numer konta bankowego – zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do
nieodbytych zajęć objętych programem kształcenia i ponoszonych przez Uczelnię kosztów,
licząc od dnia, w którym student złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy
studentów. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej.”

10. § 9 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Student winien złożyć w sekretariacie jednostki
prowadzącej dany kierunek/specjalność studiów.”
11. § 9 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów po rozpoczęciu
nauczania i niewniesienia wymaganych opłat, Uczelnia wszczyna postępowanie
windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych
zajęć objętych planem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.”
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Student

........................................................
/czytelny podpis/

Uczelnia

....................................................................
/podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 97 Rektora UJ
z 3 października 2012 r.

ANEKS Nr .....................................
do umowy nr ....................................... z dnia .................................... o warunkach odpłatności
za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim
zawarty w Krakowie w dniu ......................................................
pomiędzy:
Panią/Panem ............................................................
na stałe zamieszkałą/-ym w...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
podającą/-ym adres do korespondencji………………………………………………………….
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:
seria i numer ...............................................
albo innym dowodem tożsamości.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PESEL .............................................................
Przyjętą/-ym
na
niestacjonarne
studia
trzeciego
stopnia
na
Wydziale
................................................................................................................................. w dziedzinie
......................................................................, dyscyplinie ……………………………………...
od roku akademickiego ...................................................
zwaną/-ym dalej „Doktorantem”,
a
Uniwersytetem Jagiellońskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, reprezentowanym
przez Dziekana Wydziału ....................................................................................................... UJ
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanym dalej
„Uczelnią”.
§1
Na podstawie uchwały Senatu UJ nr 75/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zmienia się
dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego
stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim zawartej z uczestnikami studiów doktoranckich,
którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 (wzór umów
przyjęty w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z dnia 2 lipca 2009 r.),
w następującym zakresie:
1. W § 4 ust. 1 pkt 2 umowy skreśla się słowa:
„wydania po zakończeniu toku studiów doktoranckich świadectwa ukończenia studiów
doktoranckich oraz”
2. § 4 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona jest:
1) za semestr zimowy w wysokości ½ opłaty za dany rok studiów, w terminie do 15
października;

2) za semestr letni w 4 ratach w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów,
w następujących terminach:
a) I rata do 15 lutego,
b) II rata do 15 marca,
c) III rata do 15 kwietnia,
d) IV rata do 15 maja”.
3. Po § 4 ust. 3 umowy dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Od roku akademickiego 2013/2014 opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona
jest w 8 ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca od października do maja”.
4. § 4 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmiany
wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia
w Uczelni studiów oraz zajęć na danym Wydziale, z uwzględnieniem kosztów
przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.”
5. § 4 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie:
„5. Niezależnie od opłaty czesnego, Doktorant zobowiązuje się wnosić opłaty
w wysokości ustalonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie
wysokości opłat za usługi edukacyjne, obowiązującym w roku akademickim, w którym
dana usługa jest realizowana za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce oraz opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności za: wydanie legitymacji doktoranta, dyplomu
doktorskiego oraz ich duplikatów.”
6. Po § 4 ust. 5 umowy dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników
w nauce, ustala się na podstawie stawki godzinowej danych zajęć.”
7. § 5 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W razie pełnej realizacji zajęć przewidzianych planem i programem studiów
doktoranckich dla danego roku studiów niestacjonarnych w trybie tzw. awansu
obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy pełnej wysokości czesnego, obowiązującej w roku
akademickim, w którym zajęcia te są realizowane.”
8. W § 5 ust. 3 umowy dodaje się zdanie:
„W kolejnym roku opłata czesnego ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wniesionej
kwoty.”
9. W § 5 umowy po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W przypadku, gdy doktorant studiów niestacjonarnych zrealizował w trybie tzw.
awansu część zajęć dydaktycznych z kolejnych lat studiów, zaś wysokość opłaty za
odpowiedni rok ulegnie zmianie, doktorant wnosi opłatę w wysokości obowiązującej
w roku akademickim, w którym realizował zajęcia dydaktyczne.
3b. Od doktorantów studiujących na studiach niestacjonarnych korzystających
z przedłużenia studiów doktoranckich, nie pobiera się czesnego. Jeżeli przedłużenie
studiów doktoranckich zostało przyznane w trakcie trwania roku akademickiego,

wniesiona opłata czesnego jest zwracana doktorantowi na jego pisemny wniosek.
W przypadku braku takiego wniosku, opłata za ten sam okres studiów po powrocie
z przedłużenia studiów doktoranckich nie będzie ponownie naliczana.”
10. § 5 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie:
„6. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.”
11. § 5 ust. 9 umowy otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku niewniesienia opłaty czesnego w terminie kierownik studiów
doktoranckich albo inna wskazana przez niego osoba wzywa doktoranta do jej uiszczenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy
uczestników studiów doktoranckich.”
12. W § 5 umowy skreśla się ust. 10.
13. § 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Doktorant ma prawo wnioskować do Dziekana wydziału o zwolnienie z opłat,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 6 Umowy.”
14. W § 7 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji studiów doktoranckich w przypadkach
wskazanych w Regulaminie studiów doktoranckich, okres obowiązywania umowy ulega
odpowiedniemu przedłużeniu.”
15. § 7 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„ 3. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1
w przypadku ostatecznego skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.”
16. W § 7 ust. 4 umowy skreśla się słowa:
„lub z chwilą obrony rozprawy doktorskiej”
17. § 9 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu nauczania lub w przypadku
skreślenia z listy doktorantów, Doktorantowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za
studia w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem studiów
i ponoszonych przez Uczelnię kosztów, licząc od dnia w którym Doktorant wypowiedział
umowę lub został skreślony z listy doktorantów. Rozstrzygnięcie w tej sprawie
podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.”
18. § 9 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 2, Doktorant winien złożyć
w sekretariacie jednostki prowadzącej dane studia doktoranckie, niezwłocznie po
wypowiedzeniu umowy lub skreśleniu z listy doktorantów.”
19. W § 9 umowy dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia
z listy doktorantów i niewniesienia wymaganych opłat uczelnia wszczyna
postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości
proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych planem i programem studiów
doktoranckich i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.”

§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Doktorant

........................................................
/czytelny podpis/

Uczelnia

....................................................................
/podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 97 Rektora UJ
z 3 października 2012 r.

ANEKS Nr .....................................
do umowy nr ....................................... z dnia .................................... o warunkach odpłatności
za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim
zawarty w Krakowie w dniu ......................................................
pomiędzy:
Panią/Panem ............................................................
na stałe zamieszkałą/-ym w...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
podającą/-ym adres do korespondencji …………………………………………………………
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:
seria i numer ...............................................
albo innym dowodem tożsamości.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PESEL .............................................................
Przyjętą/-ym
na
niestacjonarne
studia
trzeciego
stopnia
na
Wydziale
................................................................................................................................. w dziedzinie
......................................................................, dyscyplinie ……………………………………...
od roku akademickiego ...................................................
zwaną/-ym dalej „Doktorantem”,
a
Uniwersytetem Jagiellońskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, reprezentowanym
przez Dziekana Wydziału ....................................................................................................... UJ
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanym dalej
„Uczelnią”.
§1
Na podstawie uchwały Senatu UJ nr 75/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zmienia się
dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego
stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim zawartej z uczestnikami studiów doktoranckich,
którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2011/2012 (wzór umowy przyjęty
w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.),
w następującym zakresie:
1. W § 4 ust. 1 pkt 2 umowy skreśla się słowa:
„wydania po zakończeniu toku studiów doktoranckich świadectwa ukończenia studiów
doktoranckich oraz”
2. § 4 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona jest:
1) za semestr zimowy w wysokości ½ opłaty za dany rok studiów, w terminie do 15
października;

2) za semestr letni w 4 ratach w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów,
w następujących terminach:
a) I rata do 15 lutego,
b) II rata do 15 marca,
c) III rata do 15 kwietnia,
d) IV rata do 15 maja”.
3.

§ 4 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Od roku akademickiego 2013/2014 opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona
jest w 8 ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca od października do maja”.
4. § 5 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. W razie pełnej realizacji zajęć przewidzianych planem i programem studiów
doktoranckich dla danego roku studiów niestacjonarnych w trybie tzw. awansu obowiązek
uiszczenia opłaty dotyczy pełnej wysokości czesnego, obowiązującej w roku akademickim,
w którym zajęcia te są realizowane.”
5. W § 5 ust. 3 umowy dodaje się zdanie:
„W kolejnym roku opłata czesnego ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wniesionej
kwoty.”
6. W § 5 umowy po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W przypadku, gdy doktorant studiów niestacjonarnych zrealizował w trybie tzw.
awansu część zajęć dydaktycznych z kolejnych lat studiów, zaś wysokość opłaty za
odpowiedni rok ulegnie zmianie, doktorant wnosi opłatę w wysokości obowiązującej
w roku akademickim, w którym realizował zajęcia dydaktyczne.
3b. Od doktorantów studiujących na studiach niestacjonarnych korzystających
z przedłużenia studiów doktoranckich, nie pobiera się czesnego. Jeżeli przedłużenie
studiów doktoranckich zostały przyznane w trakcie trwania roku akademickiego,
wniesiona opłata czesnego jest zwracana doktorantowi na jego pisemny wniosek.
W przypadku braku takiego wniosku, opłata za ten sam okres studiów po powrocie
z przedłużenia studiów doktoranckich nie będzie ponownie naliczana.”
7. § 5 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie:
„6. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.”
8. § 5 ust. 9 umowy otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku niewniesienia opłaty czesnego w terminie kierownik studiów
doktoranckich albo inna wskazana przez niego osoba wzywa doktoranta do jej uiszczenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy
uczestników studiów doktoranckich.”
9. W § 7 ust. 4 umowy skreśla się słowa:
„lub z chwilą obrony rozprawy doktorskiej”
10. § 9 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 2, Doktorant winien złożyć
w sekretariacie jednostki prowadzącej dane studia doktoranckie, niezwłocznie po
wypowiedzeniu umowy lub skreśleniu z listy doktorantów.”

11. § 9 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia
z listy doktorantów i niewniesienia wymaganych opłat uczelnia wszczyna
postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości
proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych planem i programem studiów
doktoranckich i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.”
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Doktorant

........................................................
/czytelny podpis/

Uczelnia

....................................................................
/podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 97 Rektora UJ
z 3 października 2012 r.

ANEKS Nr .....................................

do umowy nr ....................................... z dnia .................................... o warunkach odpłatności
za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim

zawarty w Krakowie w dniu ......................................................
pomiędzy:
Panią/Panem ............................................................
zamieszkałą/-ym .........................................................................................................................
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:
seria i numer ...............................................
albo innym dowodem tożsamości.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PESEL .............................................................
Przyjętą/tym
w
poczet
słuchaczy
studiów
podyplomowych 1
......................................................................................................................................................
na Wydziale ..................................................................................................................................
w Instytucie ..................................................................................................................................
podającym adres do korespondencji…………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................
zwaną/-ym dalej „Słuchaczem”,
a
Uniwersytetem Jagiellońskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, reprezentowanym
przez ............................................................................................................................................
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanym dalej „Uczelnią”.
§1
Na podstawie uchwały Senatu UJ nr 75/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zmienia się
dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
w Uniwersytecie Jagiellońskim zawartej ze słuchaczami studiów podyplomowych, którzy
rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu
załącznika nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.), w następującym
zakresie:
1. § 4 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona jest jednorazowo/w ratach
semestralnych* w następujących terminach:
- I rata lub opłata jednorazowa – do ……………………………………………………………...,
1

Należy wpisać pełną nazwę studiów podyplomowych, w brzmieniu przyjętym przez Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego lub w drodze zarządzenia Rektora UJ

- II rata* - do…………………………………………………………………………………………,
- III rata* - do………………………………………………………………………………………...,
- IV rata* do ………………………………………………………………………………………”.
2. W § 4 umowy skreśla się ust. 4.
3. § 5 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.”
4. § 5 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo inna wskazana przez niego osoba wzywa słuchacza do jej uiszczenia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy
słuchaczy. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej wszczyna postępowanie windykacyjne
w przedmiocie skreślenia z listy słuchaczy.”
5. W § 9 umowy ustępy 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu zajęć lub skreślenia z listy
słuchaczy, Słuchacz może ubiegać się – na jego pisemny wniosek zawierający aktualny
numer konta bankowego – o zwrot części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej
do nieodbytych zajęć objętych planem studiów podyplomowych oraz ponoszonych w
ramach studiów kosztów, licząc od dnia, w którym wypowiedział umowę lub został
skreślony z listy słuchaczy. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Słuchacz winien złożyć w sekretariacie jednostki
prowadzącej studia podyplomowe.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy lub skreślenia z listy słuchaczy po rozpoczęciu
nauczania i niewniesienia wymaganych opłat, Uczelnia wszczyna postępowanie
windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych
zajęć objętych planem studiów podyplomowych i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.”
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Słuchacz
........................................................
/czytelny podpis/

__________________________
*niepotrzebne skreślić

Uczelnia
....................................................................
/podpis i pieczęć imienna/

