
 
 

Projekt „The University of Agriculture – open space for you!” współfinansowany przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 

 

Załącznik nr 4 

  

 UMOWA numer ……/……./2018 

o warunkach studiowania na studiach magisterskich w języku angielskim na kierunkach  

rolnictwo i ochrona środowiska w ramach Projektu 

”The University of Agriculture – open space for you!” 

 

 

 

zawarta w dniu ………………….……….. roku pomiędzy: 

Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,  

NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym przez Z-cę Dyrektora Centrum Transferu 

Technologii mgr inż. Urszulę Jabłońską - Korta   

zwanego dalej ‘Uczelnią’ 
 

a 
 

Panią/Panem zwaną/ym dalej „Studentem”   

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

data i miejsce urodzenia ……………………………………………………….…………..… 

miejsce zamieszkania: ………………………………………………….……………..……… 

legitymującą/ym się paszportem: …………………………….……………….……………… 

kierunek  

studiów: ……………………………………………… 

 

Na podstawie art. 160a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 

2017.2183 ze zmianami) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1669) strony zawierają umowę o następującej 

treści: 

 

                                        § 1 
 

1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na 

kierunku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i zobowiązuje się je utrzymać do końca planowego okresu 

studiów.  

 

§ 2 
 

1. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania. 

2. Rok akademicki obejmuje okres zajęć dydaktycznych podzielonych na dwa semestry (zimowy i letni).  

3. Kształcenie realizowane jest na 2-letnich stacjonarnych studiach drugiego stopnia, na kierunku 

rolnictwo i ochrona środowiska na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2018/2019 (semestr zimowy), a kończących się w roku akademickim 2019/2020 

(semestr letni). 
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§ 3  

Podstawy prawne zawarcia umowy / Postanowienia ogólne  

 

1. Studia realizowane są w oparciu o postanowienia Projektu pt. „The University of Agriculture – open 

space for you!” na studiach II stopnia na kierunkach rolnictwo oraz ochrona środowiska w ramach 

osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego 

szkolnictwa wyższego, w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr 

POWR.03.03.00-00-M015/16. 

2. W ramach projektu nie istnieje możliwość przedłużenia okresu trwania studiów na zasadach 

przewidzianych w Regulaminie Studiów lub w innych obowiązujących przepisach (w szczególności 

wyłączona jest możliwość powtarzania semestru lub roku studiów).  

1. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 w przypadku:  
a. skreślenia z listy studentów (rozstrzyga data prawomocnej decyzji o skreśleniu);  
b. złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.  

2. Student - Uczestnik projektu - został poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobowiązuje się do udzielania 

informacji niezbędnych dla celów monitoringu i ewaluacji w trakcie udziału w projekcie.  

3. Student - Uczestnik projektu - jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w 

Projekcie. 

4. Za dzień rozpoczęcia udziału Studenta Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania 

Umowy.   

 

§ 4  

Prawa i obowiązki Studenta  

  

1. Student ma obowiązek udziału w:  

a. zajęciach programowych,  

b. międzynarodowej szkole letniej. 

2. Student ma obowiązek regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach wynikających z programu 

studiów (min 90 % obecności). 

3. Student ma obowiązek terminowego przystępowania do egzaminów i zaliczeń.  

4. Student ma obowiązek wypełnienia i podpisywania dokumentacji sporządzanej w ramach projektu. 

5. Student ma obowiązek przystępowania do testów, egzaminów, zaliczeń wypełniania kwestionariuszy i 
ankiet związanych z realizacją projektu. 

6. Student ma obowiązek brania udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych prowadzonych 
przez Uczelnię oraz instytucje posiadające do tego uprawnienia.     

7. Student ma obowiązek bieżącego informowania Uczelni o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
dalszy udział Uczestnika w projekcie.   

8. Student powierza Uczelni w celu realizacji projektu swoje dane osobowe i oświadcza, że wszystkie 

dane tam zawarte są aktualne oraz zobowiązuje się bezzwłocznie do informowania Uczelni o każdej 

ich zmianie w formie pisemnej bądź e-mailowej.   

9. Student - Uczestnik projektu - podpisując Oświadczenie Uczestnika projektu upoważnia Uczelnię do 

przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji projektu. Student ma 

obowiązek pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych w 

niniejszej umowie, w tym o adresie zamieszkania. Brak aktualizacji danych osobowych przez Studenta 

obciążać będą Studenta.  
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§ 5 

 Prawa i obowiązki Uczelni  

  

I. Uczelnia zobowiązuje się do:  

1. Zapewnienia studentowi kształcenia na poziomie studiów II stopnia odbywanych w trybie 

stacjonarnym zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania oraz innymi przepisami prawa 

dotyczącymi szkolnictwa wyższego w Polsce.  

2. Przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających odpowiednie 

kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe.  

3. Wystawienia studentowi, po zakończeniu studiów dyplomu ukończenia studiów wyższych do nadania 

którego Uczelnia ma uprawnienia, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

4. Realizowania toku studiów zgodnego z obowiązującymi przepisami.  

5. Wypłaty cudzoziemcom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania w okresie realizacji zajęć w 

wysokości co najmniej 1500, 00 PLN (miesięcznie), pod warunkiem wywiązywania się studenta ze 

wszystkich obowiązków wynikających z zasad obowiązujących na Uczelni.   

  

II. Uczelnia ma prawo:   

Wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Studenta - Uczestnika 

projektu - z udziału w Projekcie, w przypadkach, kiedy Uczestnik projektu:  

a) naruszy postanowienia niniejszej umowy, w szczególności nie wypełni jakichkolwiek postanowień 

zawartych w § 3 umowy;  

b) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Projekcie.  

 

 § 6 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: odpowiednie przepisy ustawy o 

szkolnictwie wyższym, kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy nr POWR.03.03.00-00-M015/16. 

(w tym oświadczenie oraz deklaracja uczestnika projektu).  

 

§ 7 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

  § 8 
 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Uczelni. 

 
 

§ 9 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

                             w imieniu Uczelni                      Student 

 

 

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

 

 

                                                                   

                                                    


