
 

  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/R/10  
UMOWA 

o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie Gdańskim 
 

 
Umowa zawarta w dniu ..............................................., w Gdańsku, pomiędzy stronami: 

 - Panią/Panem* ......................................................................................  

 legitymującym się: 

...................................................................................................................................., 

 podającym do korespondencji adres: 

 .................................................................................................................,  

podejmującym studia na Wydziale ……………………………………………….. 

 i kierunku……………………….., w trybie …………………………………………, 

numer albumu:……………………………………. 

zwaną/ym* dalej Studentem, a  

 

 - Uniwersytetem Gdańskim, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawiciela: 

 ................................................................................................ 

upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia 

Rektora. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia, zgodnie z art. 160 ust. 3  i 

art. 269 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

§ 2 

Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej 

podstawie rozporządzeń, a w tym: 

1) warunki  kadrowe  oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane 

z niezbędnym wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia 

na kierunku/makrokierunku/studiach międzykierunkowych obejmujących następujące kierunki 

na studiach podjętych przez Studenta: .............................................................................................. 

oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta 

(z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów) 

2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, w tym warunki związane z 

łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne. 

 

 



 

§ 3 

1. Uczelnia oświadcza, że  

1) warunki studiów określone są zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, w Uchwale 

Senatu  z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z 

tych opłat, a szczegółowe warunki studiowania w kolejnych latach 

akademickich/semestrach, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin 

wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia 

oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą podawane do wiadomości 

Studenta przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego/semestru. 

2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego:  

........................................................................................ 

........................................................................................, 

do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca 

okresu wskazanego w § 2 pkt 1. 

3) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:  

................................................................ 

............................................................... 

2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący 

w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.ug.edu.pl i zobowiązuje się je 

przestrzegać. 

§ 4 

Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni podejmą 

aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na 

warunkach analogicznych do wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

1. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty za studia zgodnie z zasadami określonymi w 

uchwale Senatu nr 60/07 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone 

przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz w wysokościach 

określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Rektora w sprawie opłat za usługi 

edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim.  

http://www.ug.edu.pl/�


 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 może zostać podwyższona na kolejny rok 

akademicki z uzasadnionych przyczyn powodujących rzeczywisty wzrost kosztów kształcenia 

(zgodnie z zapisem art. 99 ust. 2 Ustawy) . 

3. W przypadku podwyższenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1 informacja o nowej 

wysokości opłaty będzie zamieszczona w zarządzeniu Rektora w sprawie opłat za usługi 

edukacyjne. 

4. Student zobowiązuje się ponadto do wnoszenia opłat wynikających z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa powszechnego, w szczególności określanych 

w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.  

5. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy sposobu wnoszenia opłat, 

terminów lub wysokości opłat, student może złożyć we właściwym dla niego dziekanacie 

pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, najpóźniej do dnia wejścia 

w życie tych zmian. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi rezygnację ze studiów 

i powoduje skreślenie z listy studentów. 

 

§ 6 

Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów 

o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania 

o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania 

wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. 

 

§ 7 

Umowa zawarta na ostatni rok studiów wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów 

przez Studenta i pisemnego powiadomienia go o możliwości odebrania dyplomu. 

 

§ 8 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym 

nastąpiło wypowiedzenie: 

1) Uczelnia, w przypadku: 

a) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów,  

b) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów międzykierunkowych 

na określonym poziomie studiów przez Uczelnię, 

c) niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy, 

2) Student, w przypadku:  

a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, 



 

b) niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

c) utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów 

międzykierunkowych na określonym poziomie studiów. 

2. Uczelnia nie zwraca opłat wniesionych za czas do końca semestru określonego w ust. 1 w 

przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1) a) i c), jeżeli skreślenie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie studenta.  

3. W przypadku złożenia przez Studenta pisemnej rezygnacji ze studiów nie później niż w ciągu 

14 dni od rozpoczęcia semestru Uczelnia zwraca całą opłatę za ten semestr pod warunkiem 

złożenia w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji wniosku o zwrot opłaty do Prorektora 

ds. Studenckich. W pozostałych przypadkach rezygnacji opłata podlega zwrotowi 

proporcjonalnie do okresu pozostającego do końca semestru.  

4. Uczelnia zwraca całość wniesionej opłaty w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 b) oraz 2 

b) i c). 

 

§9 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu 

właściwego Sądu Powszechnego w Gdańsku.  

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

………………………………..                              …………………………… 

/ Student /      / Uniwersytet Gdański / 

__________________ 
* niepotrzebne skreślić. 
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