
 

 

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 
Nazwa Wydziału …. 
 

Akademia Górniczo–Hutnicza | Nazwa Wydziału 
... ……………………., …………………… Kraków,  
tel. +48 12 617 ………………., fax +48 12 ………………… 
e–mail: …………………………, ………………………………………………… 

 

 
UMOWA NR ........ 

 o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych  
z prowadzeniem studiów w języku obcym 

 
 
zawarta w Krakowie w dniu ........................................, pomiędzy: 
 
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 30, 30-059 
Kraków – Wydział ..................................................................................................................................  
reprezentowaną przez: 
Dziekana - ............................................................................................................................................ 
zwaną dalej „Uczelnią” 
oraz  
Panią/Panem .........................................................................................................................................  
adres zamieszkania ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) ................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
e-mail: ................................................................................................................................................. 
PESEL: ..................................................., dowód osobisty seria .................. nr .......................................  
............................................................................................................................................................ 
(w przypadku braku numeru PESEL bądź dowodu osobistego należy podać nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)  

zwaną/ym dalej „Studentem”. 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności 
za świadczenie usług edukacyjnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 3) Ustawy, tj. za prowadzenie studiów 
w języku obcym, tj. ........................................ na studiach (stacjonarnych/niestacjonarnych) ................... 
(pierwszego/drugiego) stopnia na kierunku ......................... na Wydziale ........................................., 
zwanym dalej „Wydziałem”. 

 
§ 2 

Oświadczenia Stron 
1. Uczelnia oświadcza, że: 

1) Wydział spełnia warunki, w tym warunki kadrowe, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne 
uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia określone w Ustawie oraz 
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, 

2) dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, 
3) studia, o których mowa w § 1 Umowy są prowadzone według planów studiów i programów kształcenia, 

które spełniają warunki określone w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie przepisach 
wykonawczych, 

4) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: ......................................, 
do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca 
planowanego okresu studiów wybranych przez Studenta, 

5) pobiera opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa jest w art. 99 ust. 1 Ustawy oraz za wydanie 
dokumentów związanych z tokiem studiów, 

6) zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów 
reguluje uchwała Nr .... Senatu AGH z dnia ....... w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych, stanowiąca 
integralną część niniejszej Umowy, zwana dalej uchwałą Senatu AGH, 

7) wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych określa Rektor AGH w drodze zarządzenia, 
stanowiącego integralną część niniejszej Umowy, 

8) wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów określa Rektor AGH w drodze 
zarządzenia, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy, 

9) organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa Regulamin studiów 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (uchwała Nr .... Senatu AGH z dnia 
.......), stanowiący integralną część niniejszej Umowy, zwany dalej Regulaminem studiów AGH, 

10) wszelkie informacje związane z procesem kształcenia w AGH są dostępne na stronie internetowej: 
www.agh.edu.pl oraz na stronie internetowej Wydziału: www. .................................. .agh.edu.pl . 
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2. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z jej treścią, Regulaminem 
studiów AGH, uchwałą Senatu AGH oraz zarządzeniami Rektora AGH, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, 
otrzymał ich egzemplarze oraz że akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3. Student oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności 
intelektualnej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, dostępnym na stronach 
internetowych wskazanych w ust. 1 pkt 10 i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

4. Student wyraża zgodę na przekazywanie aktów prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 6-9 oraz ich zmian, 
a także wszelkich innych istotnych informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy na adres e-mail 
wskazany w preambule Umowy i w związku z tym zobowiązuje się do bieżącego przeglądania poczty 
elektronicznej. 

 
§ 3 

Obowiązki Uczelni 
1. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić warunki do nauki na studiach wymienionych w § 1 Umowy poprzez plan 

studiów i program kształcenia zgodny z wymogami określonymi w Ustawie oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
zatrudnienie kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do nauczania w zakresie 
prowadzonych studiów, zapewnienie odpowiednio wyposażonych sal i pracowni niezbędnych do prowadzenia 
zajęć oraz obsługi administracyjnej procesu kształcenia. 

2. Zapewnienie przez Uczelnię nauki na studiach, o których mowa w § 1 Umowy polega na umożliwieniu 
Studentowi uczestniczenia w zajęciach, zaliczeniach, egzaminach oraz w praktykach zawodowych na 
zasadach określonych w planie studiów i programie kształcenia obowiązującym na kierunku studiów 
wskazanym w § 1 Umowy oraz w Regulaminie studiów AGH. 

3. Uczelnia zobowiązuje się wydać Studentowi dyplom stwierdzający ukończenie studiów oraz uzyskanie tytułu 
zawodowego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 4 Umowy, po spełnieniu przez Studenta wszystkich wymogów 
określonych w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, a także wymogów 
przewidzianych planem studiów i programem kształcenia obowiązującym na kierunku studiów, o którym 
mowa w § 1 Umowy, w szczególności poprzez uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów 
kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, 
złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej. 

 
§ 4 

Obowiązki Studenta 
1. Student zobowiązany jest: 

1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, 
2) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z Regulaminem studiów AGH, 
3) składać egzaminy, odbywać praktyki i spełniać inne wymogi przewidziane w planie studiów i programie 

kształcenia, obowiązującym na kierunku studiów, o którym mowa w § 1 Umowy, 
4) przestrzegać obowiązujących w Uczelni przepisów, a w szczególności postanowień Statutu AGH, 

Regulaminu studiów AGH, uchwał Senatu AGH, uchwał właściwych Rad Wydziałów i zarządzeń Rektora 
AGH dotyczących studentów oraz wszelkich innych uchwał, zarządzeń i decyzji wydanych przez władze 
Uczelni, obowiązujących w trakcie trwania studiów.  

2. Student zobowiązany jest zapoznać się z przepisami wskazanymi w ust. 1, których treść znajduje się na 
stronach internetowych Uczelni wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 10 Umowy. 

3. Student zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne wskazane w Ustawie, na 
zasadach określonych w uchwale Senatu AGH oraz w wysokości określonej zarządzeniem Rektora AGH, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 Umowy.  

4. Student zobowiązany jest także do wnoszenia opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów 
w wysokości określonej zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Umowy.  
 

§ 5 
Czas trwania studiów 

1. Cykl kształcenia na studiach wymienionych w § 1 Umowy, zgodnie z planem studiów i programem 
kształcenia, obejmuje  ............ semestrów i rozpoczyna się z dniem ................................. r. 

2. Czas trwania roku akademickiego określa Regulamin studiów. Szczegółową organizację roku 
akademickiego, w tym czas trwania semestru zimowego i letniego, określa Rektor AGH w drodze 
zarządzenia, które podawane jest do wiadomości studentom przed rozpoczęciem danego roku 
akademickiego na stronach internetowych Uczelni wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 10 Umowy.  

 
§ 6 

Wysokość opłaty i terminy płatności 
1. Opłata semestralna za semestr studiów, o których mowa w § 1 Umowy wynosi ..................................... zł 

(słownie: ......................................................................................................................). 
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 regulowana jest w okresach semestralnych, jednorazowo z góry w terminie 

do dnia 30 września za semestr zimowy i do dnia 15 lutego za semestr letni, z tym że opłatę za pierwszy 
semestr, student obowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu, tj. do dnia 
.................................................. r. 



3. W przypadku konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za świadczenie usług edukacyjnych rodzaj opłaty, 
jej wysokość oraz termin płatności określa uchwała Senatu AGH oraz zarządzenie Rektora AGH, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 Umowy. 

4. Rodzaj opłaty za wydanie określonego dokumentu związanego z tokiem studiów oraz jej wysokość określa 
zarządzenie Rektora AGH, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Umowy. 

 
§ 7 

Czas trwania Umowy 
1. Umowa została zawarta na czas trwania studiów, o których mowa w § 1 Umowy i wygasa z chwilą: 

1) ukończenia studiów,  
2) ostatecznego skreślenia z listy studentów, 
3) przeniesienia na inną uczelnię (zmiany uczelni). 

2. W przypadku reaktywacji na studia, ponownego przyjęcia w poczet studentów, zmiany uczelni 
(przeniesienia na AGH), kierunku lub formy studiów zawierana jest nowa umowa. 

3. Przedłużenie czasu trwania studiów, wynikające w szczególności z konieczności powtórzenia semestru lub 
roku studiów bądź uzyskania urlopu od zajęć, następuje na zasadach określonych w Regulaminie studiów 
i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.  

 
§ 8 

Odpowiedzialność za szkody 
Za uszkodzenie, zniszczenie albo zagubienie sprzętu należącego do Uczelni Student zostanie obciążony kosztami 
naprawy, wymiany lub zakupu sprzętu. 
 

§ 9 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych 
z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

2. Student wyraża zgodę na ogłaszanie informacji wynikających z działalności Uczelni (odnoszących się m.in. 
do jego osoby) poprzez informację ogłaszaną na tablicy ogłoszeń Dziekanatu zakodowaną numerem albumu 
Studenta. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy wraz z przepisami 

wykonawczymi do tej Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd według właściwości 

ogólnej. 
 
 

Wykaz załączników, stanowiących integralną część Umowy: 
 
1) Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (uchwała Nr .... 

Senatu AGH z dnia .......); 
2) Uchwała Nr .... Senatu AGH z dnia .......  w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych; 
3) Zarządzenie Nr .... Rektora AGH z dnia ... w sprawie wysokości opłat za świadczenie niektórych usług 

edukacyjnych w roku akademickim ......; 
4) Zarządzenie Nr .... Rektora AGH z dnia ... w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych 

z tokiem studiów. 
 
 
 
 
 
.........................................................                                  ......................................................    
       (Student – czytelny podpis                                                                                       Przedstawiciel Uczelni 
złożony w obecności pracownika Uczelni) 
 


