„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora nr 35/2021
z dnia 29 marca 2021 roku

POROZUMIENIE O WARUNKACH
KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
NR………………………………………
zawarte w dniu ………………………. r. w Krakowie pomiędzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, NIP
675-000-21-18 REGON 000001815, reprezentowanym przez …………………….. upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa do podejmowania zobowiązań w imieniu
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanym dalej
„Uczelnią”,
a
Panią/Panem:……………….…..………………………………………………………………..
urodzoną/urodzonym ………..….……………………………………………………………….
(data i miejsce urodzenia)

zamieszkałą/zamieszkałym w..….……….………………………………………………………..
(adres zamieszkania, ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy)

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym/paszportem..….……….…………………..
(seria, numer)

PESEL ……………………………..
zwaną/zwanym dalej „Słuchaczem”.

I.

Przedmiot porozumienia

§1
1. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zobowiązuje się zapewnić
Słuchaczowi studiów podyplomowych ………………………………………………………..
(proszę wpisać nazwę studiów podyplomowych)

nieodpłatnie naukę na studiach podyplomowych zwanych dalej „Studiami” realizowanymi
w terminie od dnia ……………………… do dnia …………………………………………. .
2. Studia realizowane są w Uczelni na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym przez wykładowców
Uczelni pod kierownictwem Koordynatora studiów ……………………. oraz Kierownika
studiów podyplomowych ……………………., zgodnie z ustalonym programem studiów.
3. Uczestnik studiów zobowiązuje się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, a także Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Regulaminu
studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
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w Krakowie (dalej Regulamin studiów podyplomowych), szczegółowych warunków
uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych
obowiązujących w Uczelni.
II.

Zobowiązania Uczeni
§2

Uczelnia zobowiązuje się do:
a. prowadzenia kształcenia w zakresie związanym z prowadzonymi w Uczelni
dziedzinami i dyscyplinami naukowymi;
b. zapewnienia kadry dydaktycznej z kwalifikacjami odpowiadającymi rodzajowi
prowadzonych zajęć, zgodnie ze szczegółowymi zasadami organizowania
i prowadzenia kształcenia, przyjętymi na podstawie odrębnych przepisów
obowiązujących w Uczelni;
c. zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji
programu studiów zgodnie ze szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia
studiów, przyjętymi na podstawie Regulaminu studiów podyplomowych;
d. obsługi administracyjno-technicznej kształcenia;
e. zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu bibliotecznoinformacyjnego Uczelni;
f. zapewnienia wyżywienia oraz noclegów podczas zajęć w czasie trwania zjazdów.
§3
1. Szczegółowe warunki kształcenia w poszczególnych semestrach, terminy zajęć, wykaz
przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń i praktyk, miejsce i czas ich
prowadzenia oraz warunki zaliczenia przedmiotów, będą podane do wiadomości
Słuchaczowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieszczone na stronie internetowej
Uczelni www.urk.edu.pl przed rozpoczęciem każdego semestru.
2. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy oraz wewnętrznych aktów
prawnych Uczelni, dostępnych na jej stronie internetowej.
3. Słuchacz zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych oraz w zajęciach
organizacyjnych w wymiarze co najmniej 80% realizowanych zajęć dydaktycznych rozliczanych
w ujęciu semestralnym (dopuszcza się wyjątkowo usprawiedliwioną nieobecność na jednym
zjeździe w każdym semestrze studiów), do składania egzaminów, uzyskiwania zaliczeń zajęć
i spełniania innych wymogów przewidzianych w programie kształcenia.
4. Po ukończeniu zajęć i osiągnięciu wszystkich zakładanych w programie studiów efektów uczenia
się, Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub inny
dokument potwierdzający ukończenie tej formy kształcenia.
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III. Postanowienia końcowe
§4
1. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku:
a. decyzji o skreśleniu Słuchacza z listy słuchaczy w Uczelni z dniem, w którym decyzja
o skreśleniu stanie się decyzją ostateczną;
b. nie wywiązania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia;
c. nie wywiązania się przez Słuchacza z zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia.
2. Porozumienie wygasa z chwilą ukończenia przez Słuchacza kształcenia i pisemnego
powiadomienia go o możliwości odebrania świadectwa, a w braku tego powiadomienia,
z chwilą odebrania świadectwa.
3. Słuchacz zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Uczelni o zmianie
swoich danych osobowych opisanych w niniejszym porozumieniu. Skutki zaniechania tego
obowiązku obciążać będą Słuchacza.
4. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, jego wygaśnięcia lub odstąpienia od niego,
Uczelnia zachowuje prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z zawarciem
niniejszego porozumienia i świadczonymi usługami edukacyjnymi.
5. W przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
nie będzie możliwe zrealizowanie zobowiązań Uczelni wynikających z niniejszego porozumienia
w terminie określonym w § 1 ust. 1, zobowiązania te mogą być one zrealizowane w terminie
późniejszym.
6. Słuchacz oświadcza, iż zapoznał się z udostępnionym mu na stronie Uczelni:
https://akty.urk.edu.pl/ stosownymi aktami.
7. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszego porozumienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Słuchacz wyraża/nie wyraża* zgody na otrzymywanie informacji o przebiegu studiów
drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym Słuchacz zobowiązuje się do podania do akt aktualnego adresu poczty
elektronicznej.
9. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Regulaminu studiów
podyplomowych oraz pozostałych wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.
11.Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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