Za cznik do uchwa y nr 34/d/03/2015
z dnia 27 marca 2015 r.

REGULAMIN
studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej
§1
Postanowienia ogólne
1. Studia podyplomowe tworzone s na PK w celu kszta cenia nowych, niezb dnych na
rynku pracy, umiej tno ci osób z wy szym wykszta ceniem, w systemie uczenia si przez
ca e ycie i uzyskania przez te osoby kwalifikacji podyplomowych.
2. Studia podyplomowe s w pe ni odp atne. W przypadku finansowania z Europejskiego
Funduszu Spo ecznego studia podyplomowe mog by ca kowicie nieodp atne lub
odp atne cz ciowo.
3. Studia podyplomowe prowadzone s na PK przez jednostki organizacyjne lub jako studia
mi dzywydzia owe, mi dzyuczelniane i mi dzynarodowe. Studia podyplomowe
prowadzone s w zakresie obszaru kszta cenia, z którym zwi zany jest co najmniej jeden
kierunek studiów prowadzonych przez PK. Je eli program studiów podyplomowych
wykracza poza wy ej wymieniony zakres, do prowadzenia tych studiów wymagana jest
zgoda ministra w ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, wydana po zasi gni ciu
opinii Rady G ównej Nauki i Szkolnictwa Wy szego.
4. Studia podyplomowe trwaj nie krócej ni dwa semestry. Program kszta cenia powinien
umo liwia uzyskanie przez s uchacza co najmniej 30 punktów ECTS, przy czym
ciwa rada wydzia u, rada naukowa jednostki pozawydzia owej lub rada programowa
studiów zobowi zana jest do okre lenia ich efektów kszta cenia oraz sposobu ich
weryfikacji i dokumentacji.
5. Program studiów podyplomowych powinien zawiera
obowi zkowych.

nie mniej ni

150 godzin zaj

6. Studia podyplomowe mi dzywydzia owe, mi dzyuczelniane i mi dzynarodowe tworzy,
przekszta ca i likwiduje Rektor PK. Studia podyplomowe wydzia owe i studia
podyplomowe prowadzone przez jednostki pozawydzia owe tworzy, przekszta ca
i likwiduje w ciwy prorektor.
7. Liczba s uchaczy na studiach powinna wynosi nie mniej ni 15. W uzasadnionych
przypadkach Rektor PK lub w ciwy prorektor mo e wyrazi zgod na mniejsz liczb
uchaczy. Wy ej wymieniony warunek nie dotyczy studiów podyplomowych
zamawianych.
8. Program studiów podyplomowych wydzia owych uchwala rada wydzia u. W przypadku
studiów mi dzywydzia owych i prowadzonych przez jednostki pozawydzia owe program
zatwierdza w ciwy prorektor na wniosek rady naukowej lub rady programowej studiów,
natomiast dla studiów mi dzyuczelnianych i mi dzynarodowych Rektor PK na wniosek
rady programowej studiów.
§2
Szczegó owy tryb tworzenia studiów podyplomowych na PK
1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych kierowany jest przez:
1) jednostk organizacyjn wydzia u do w ciwego dziekana,
2) jednostk organizacyjn pozawydzia ow do w ciwego prorektora.
2. Dla
mi dzywydzia owych,
mi dzyuczelnianych
i
mi dzynarodowych
studiów
podyplomowych powo ywana jest rada programowa studiów z ona co najmniej z 8

osób, w tym 5 posiadaj cych co najmniej stopie naukowy doktora habilitowanego,
w której powinni by reprezentowani przedstawiciele jednostek organizacyjnych,
merytorycznie zwi zanych z tematyk tych studiów.
3. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien by sporz dzony w trzech
egzemplarzach i zawiera nast puj ce dane:
1) cel studiów,
2) miejsce prowadzenia studiów,
3) dane osoby proponowanej do obj cia funkcji kierownika studiów,
4) ramowy program studiów (liczb przedmiotów z zaznaczeniem przedmiotów
zako czonych
egzaminem,
liczb
godzin
wyk adów,
seminariów,
wicze /laboratoriów/warsztatów/praktyk/projektów, liczb punktów ECTS, obsad
kadrow ), którego wzór stanowi za cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
5) czas trwania studiów,
6) preliminarz kosztów (z podaniem daty rozpocz cia i zako czenia studiów, którego
wzór stanowi za cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
7) orientacyjn liczb s uchaczy.
4. Studia podyplomowe musz by przyporz dkowane do okre lonej jednostki wiod cej.
5. Po pozytywnej opinii w ciwej rady wydzia u, rady naukowej jednostki pozawydzia owej
lub rady programowej studiów, wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, kierowany
jest odpowiednio przez dziekana do w ciwego prorektora lub przez w ciwego
prorektora do Rektora PK.
6. Zaakceptowany wniosek o utworzenie studiów wraz z za cznikami otrzymuj :
1) jednostka organizacyjna studiów,
2) Dzia Kszta cenia i Wspó pracy z Zagranic ,
3) kwestor.
§3
Organizacja studiów podyplomowych
1. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik studiów powo ywany przez Rektora PK lub
ciwego prorektora spo ród osób posiadaj cych odpowiednie wykszta cenie
i kwalifikacje na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej wnioskuj cej o utworzenie
studiów podyplomowych.
2. Kierownik studiów podyplomowych podlega bezpo rednio kierownikowi jednostki
odpowiedzialnej za organizacj , merytoryczn tre nauczania, przebieg i wynik procesu
dydaktycznego na studiach.
3. Do zada kierownika studiów podyplomowych nale y w szczególno ci:
1) opracowanie preliminarza i ustalenie kosztu jednostkowego,
2) opracowanie harmonogramu zaj na studiach podyplomowych,
3) dobór wyk adowców prowadz cych zaj cia na studiach,
4) dokonywanie kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe,
5) zawieranie umów ze s uchaczami o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe,
6) powo anie komisji do przeprowadzenia egzaminu ko cowego na studiach
podyplomowych,
7) kontrolowanie realizacji programu studiów i harmonogramu zaj ,
8) podpisywanie wszelkiej dokumentacji zwi zanej ze studiami podyplomowymi,
9) sprawowanie opieki nad dzia alno ci organizacyjn studiów,

10) organizacja ankietyzacji, opracowanie wyników i sporz dzenie dla w ciwego
prorektora sprawozdania z realizacji oceny prowadz cych zaj cia dokonywanej przez
uchaczy studiów podyplomowych,
11) sporz dzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego po zako czeniu studiów
i przedstawienie go do akceptacji odpowiednio przez Rektora PK lub w ciwego
prorektora.
4. Zaj cia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadz nauczyciele akademiccy
zajmuj cy stanowiska profesorów, starszych wyk adowców, adiunktów, asystentów lub
wyk adowców oraz specjali ci nieb
cy nauczycielami akademickimi zarówno z PK, jak
równie spoza PK, za zgod w ciwego prorektora wed ug zatwierdzonego programu
studiów. Wszyscy prowadz cy zaj cia dydaktyczne zatrudniani s na podstawie umowy
zlecenia, umowy o dzie o lub umowy o wiadczenie us ug (w przypadku prowadzenia
przez wyk adowc w asnej dzia alno ci gospodarczej), sporz dzanych przez jednostk
prowadz
studia podyplomowe. W przypadku studiów wydzia owych umow podpisuje
ciwy dziekan, w przypadku studiów mi dzywydzia owych i mi dzyuczelnianych
ciwy prorektor, a w przypadku studiów mi dzynarodowych Rektor PK. Na studiach
prowadzonych przez jednostki pozawydzia owe umow podpisuje Rektor PK lub kierownik
jednostki pozawydzia owej na podstawie pe nomocnictwa Rektora PK.
§4
uchacze studiów podyplomowych
1. Na studia podyplomowe mog by przyjmowane tylko osoby, które uko czy y studia
wy sze co najmniej pierwszego stopnia.
2. Kandydaci na studia podyplomowe sk adaj nast puj ce dokumenty:
1) kart zg oszenia, której wzór stanowi za cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
2) odpis dyplomu uko czenia studiów wy szych lub kopi potwierdzon za zgodno
z orygina em,
3) 2 fotografie.
3. Kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe dokonuje kierownik studiów. Sposób
kwalifikacji okre la rada naukowa jednostki pozawydzia owej lub rada programowa
studiów.
4. Kierownik studiów zawiadamia kandydata w formie pisemnej o wyniku post powania
kwalifikacyjnego.
5. PK zawiera z s uchaczami umow o warunkach p atno ci za studia podyplomowe, której
wzór stanowi za cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
6. S uchacz studiów niewykazuj cy wymaganych post pów w nauce jest skre lany z listy
uchaczy studiów podyplomowych. Skre lenie nast puje równie w przypadku
nieuiszczenia obowi zuj cej op aty.
7. W przypadku, gdy s uchacz:
1) z y pisemn
rezygnacj
ze studiów przed terminem rozpocz cia zaj
dydaktycznych – op ata podlega zwrotowi w ca ci,
2) z y pisemn rezygnacj lub zostanie skre lony z listy s uchaczy w trakcie trwania
studiów – nie podlega zwrotowi op ata za ka dy rozpocz ty semestr.

§5
Organizacja zaj

na studiach podyplomowych

1. Zaj cia dydaktyczne na studiach podyplomowych s realizowane poprzez wyk ady,
seminaria, wiczenia, laboratoria, warsztaty, praktyki lub projekty.
2. Na pocz tku semestru powinien by podany szczegó owy harmonogram zaj
zaliczania zaj oraz forma egzaminu ko cowego.
3. Przebieg zaj

, sposób

powinien by ewidencjonowany (listy obecno ci).

4. S uchacze studiów otrzymuj indeksy, w których ewidencjonowane s
przedmioty/modu y z podaniem punktów ECTS.

wszystkie

5. Zaj cia na studiach podyplomowych ko cz si egzaminem.
6. Egzamin ko cowy przeprowadzany jest przez komisj , któr powo uje kierownik studiów.
W sk ad komisji wchodzi odpowiednio kierownik studiów jako przewodnicz cy i co
najmniej dwóch wyk adowców.
7. Z przeprowadzenia czynno ci egzaminacyjnych sporz dzony zostaje protokó , którego
wzór stanowi za cznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
8. Do egzaminu ko cowego mo e by dopuszczony s uchacz, który uzyska wszystkie
zaliczenia i zda wszystkie egzaminy ustalone programem.
9. S uchacze po uko czeniu studiów otrzymuj
wiadectwo uko czenia
podyplomowych, wed ug wzoru okre lonego w odr bnej uchwale senatu.
10.

studiów

wiadectwo uko czenia studiów podyplomowych (egzemplarz do akt) w czane jest do
akt osobowych s uchacza.
§6
Dokumentacja studiów podyplomowych

1. Wszelkie dokumenty studiów podyplomowych powinny by znakowane symbolem
identyfikacyjnym studiów, w momencie wyra enia zgody na uruchomienie studiów
odpowiednio przez Rektora PK lub w ciwego prorektora.
2. Kierownik studiów podyplomowych zobowi zany jest do opracowania ankiety s
cej do
oceny prowadz cych zaj cia przez s uchaczy. Ankieta jest anonimowa i powinna zosta
przeprowadzona po zako czeniu zaj na studiach podyplomowych.
3. Do obowi zków pracownika prowadz cego administracj studiów podyplomowych nale y:
1) przygotowanie i gromadzenie wszelkiej dokumentacji zwi zanej z powo aniem
studiów podyplomowych,
2) prowadzenie nast puj cych materia ów ewidencyjnych:
a) ksi ki druków cis ego zarachowania, w której wpisuje si przychody
i rozchody indeksów i wiadectw uko czenia studiów podyplomowych,
b) ksi ki wydanych wiadectw uko czenia studiów, której wzór stanowi
za cznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,
c) wykazu prowadzonych zaj i otrzymywanych przez s uchaczy ocen,
d) wykazu s uchaczy studiów z nast puj cymi danymi: nazwisko, imi , tytu
zawodowy, data i miejsce urodzenia, uko czona szko a wy sza, miejsce
pracy z adresem oraz adres zamieszkania,
e) rejestru umów o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe.

3) pobieranie z Dzia u Zaopatrzenia druków cis ego zarachowania oraz prowadzenie
gospodarki tymi drukami zgodnie z obowi zuj cym zarz dzeniem,
4) wypisywanie i wydawanie indeksów i wiadectw,
5) sporz dzanie faktur VAT z tytu u op at za wiadectwa oraz za uczestnictwo dla
przedsi biorstw kieruj cych na studia podyplomowe lub dla poszczególnych
uchaczy,
6) sporz dzanie umów z prowadz cymi zaj cia,
7) gromadzenie i przechowywanie akt osobowych s uchaczy studiów podyplomowych
przez okres 2 lat po zako czeniu studiów, a nast pnie przekazywanie ich do
Archiwum PK zgodnie z obowi zuj cym zarz dzeniem,
8) wydawanie s uchaczom studiów podyplomowych za wiadcze
zwi zanych
z uczestnictwem w studiach podyplomowych,
9) za atwianie wszelkich spraw zwi zanych z sesjami wyjazdowymi s uchaczy studiów.
§7
Wynagrodzenia pracowników
1. Kierownikowi studiów podyplomowych przys uguje wynagrodzenie na podstawie dodatku
funkcyjnego lub umowy zlecenia zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wewn trznymi.
2. Zaj cia prowadzone przez wyk adowców na studiach podyplomowych zleca si
zasadzie umowy zlecenia, umowy o dzie o lub umowy o wiadczenie us ug.

na

3. Jedn godzin obliczeniow stanowi trwaj ca 45 minut jedna godzina wyk adów, wicze ,
seminarium, laboratoriów i projektów obj tych planami studiów podyplomowych.
4. Wynagrodzenie dla osoby, która prowadzi administracj studiów podyplomowych ustala
kierownik studiów, zgodnie z obowi zuj cymi na PK przepisami wewn trznymi.
5. Wynagrodzenie w ramach umów zlecenia, umów o dzie o lub umów o wiadczenie us ug
dla osoby, która prowadzi zaj cia na studiach podyplomowych, negocjowane jest przez
kierownika studiów lub w ciwego prorektora.
§8
Koszty i dochody studiów podyplomowych
1. Sposób ustalenia kosztów studiów podyplomowych zawarty jest w preliminarzu kosztów,
którego wzór stanowi za cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Preliminarz powinien
okre la koszt jednostkowy, tak aby zapewni zbilansowanie wydatków z dochodami.
2. Wszystkie koszty studiów musz by pokrywane z jego dochodów.
3. Narzut kosztów po rednich ustala w ciwy dziekan w stosunku do studiów wydzia owych
lub w ciwy prorektor w przypadku studiów mi dzywydzia owych. Narzuty te powinny by
zgodne z ustalonymi na PK zasadami.
4. Narzut kosztów po rednich w przypadku studiów podyplomowych mi dzyuczelnianych
i mi dzynarodowych okre lony powinien by w porozumieniu zawartym mi dzy
uczelniami lub uczelni i innym podmiotem krajowym lub zagranicznym.
5. Dochody studiów podyplomowych stanowi :
1) wp aty za uczestnictwo w studiach,
2) op aty za wiadectwa uko czenia studiów podyplomowych,

3) op aty za wydanie duplikatu wiadectwa uko czenia studiów podyplomowych.
Wysoko
wp at i op at ustala kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu
z w ciwym prorektorem.
6. Ewidencj kosztów i dochodów zwi zanych ze studiami podyplomowymi prowadzi osoba
obs uguj ca administracyjnie studia oraz Dzia Kosztów.
7. Na koniec roku kalendarzowego Dzia Kszta cenia i Wspó pracy z Zagranic sporz dza
wykaz niezako czonych studiów podyplomowych i przekazuje kwestorowi.
8. Na koniec roku kalendarzowego kierownik studiów podyplomowych sporz dza rozliczenie
studiów podyplomowych i przekazuje je kwestorowi.
9. W przypadku studiów podyplomowych niezako czonych w danym roku kalendarzowym,
pozosta e niewykorzystane rodki finansowe przechodz na rok nast pny.
§9
Postanowienia ko cowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzj podejmuje Rektor PK
lub w ciwy prorektor.
2. W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie zleceniodawcy
lub przy wspó pracy innych podmiotów krajowych i zagranicznych, Rektor PK mo e ustali
dodatkowe lub odmienne zasady, je li wymagaj
tego szczególne potrzeby
zleceniodawcy lub partnera, pod warunkiem, e nie b
one sprzeczne z zadaniami
i celami kszta cenia na studiach podyplomowych.
3. S uchacze studiów podyplomowych rozpocz tych przed dat wej cia w ycie niniejszego
Regulaminu ko cz studia wed ug zasad obowi zuj cych w chwili podj cia studiów.

Za cznik nr 1 do Regulaminu

Ramowy Program Studiów Podyplomowych
w zakresie ……………………………………………………………………..
rok akademicki……………………..
Liczba godzin

Wyk adowca
Egzamin

Lp.

Przedmiot

Semestr

w./lab./warsz./
wyk adów

Punkty
ECTS

tak/nie

imi i nazwisko

miejsce pracy

6

7

8

9

10

prakt./seminarów
1

2

……………………………….
/kierownik studiów/

3

4

5

Uwagi

ogó em

……………………………………
/dziekan/
/kierownik jednostki pozawydzia owej/

11

……………………………….
Rektor/prorektor

Za cznik nr 2 do Regulaminu

Preliminarz
kosztów studiów podyplomowych
Jednostka organizacyjna
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................................................
Studia Podyplomowe w zakresie……………………………………………………………..
Liczba semestrów…………………………..
Czas trwania studiów:
rok akademicki…………………..semestr zimowy-letni*
rok akademicki…………………..semestr zimowy-letni*
*niepotrzebne skre li
1. Zaj cia dydaktyczne
a) zaj cia zlecone pracownikom Politechniki Krakowskiej w ramach umowy o dzie o –
honoraria

Zaj cia/semestr

Wyk ady
l.godz. x

wiczenia
l.godz. x

Seminaria
l.godz. x

RAZEM

I
II
Razem
b) zaj cia zlecone pracownikom Politechniki Krakowskiej w ramach umowy zlecenia

Zaj cia/semestr

Wyk ady
l.godz. x

wiczenia
l.godz. x

Seminaria
l.godz. x

RAZEM

I
II
Razem
c) zaj cia zlecone osobom spoza Politechniki Krakowskiej

Zaj cia/semestr

Wyk ady
l.godz. x

wiczenia
l.godz. x

Seminaria
l.godz. x

RAZEM

I
II
Razem
d) recenzja prac kwalifikacyjnych (kontrolnych):
liczba recenzji………..x…………=……….PLN
Razem koszt zaj

Semestr
I
II
Razem

dydaktycznych

poz.a

poz.b

poz.c

poz.d

RAZEM

2. Koszty administracji studiów
a) wynagrodzenie kierownika studiów: dodatek funkcyjny lub umowa zlecenie
…………. PLN x 12 miesi cy = …….. PLN
b) wynagrodzenie prowadz cego administracj studiów: umowa zlecenie
…………. PLN x 12 miesi cy = ……... PLN
Razem (a + b) = ………. PLN
3. Delegacje s

bowe

............. PLN

4. Materia y i pomoce dydaktyczne
a) informacja o studiach, ulotki itp.
b) materia y dydaktyczne
c) materia y powielane, prze rocza
Razem (a+b+c)

……… PLN
……… PLN
……… PLN
……… PLN

5. Aparatura i rodki trwa e

……… PLN

czny koszt zorganizowania studiów
I.

Osobowy fundusz p ac
1. koszty administracji
II. Bezosobowy fundusz p ac
1. zaj cia dydaktyczne
2. koszty administracji
III. Honoraria
IV. Narzuty
1. ZUS – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
2. Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami
3. Zak adowy Fundusz Nagród zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami
V. Delegacje s bowe
VI. Materia y i pomoce dydaktyczne
VII. Aparatura
VIII. Koszty po rednie (od poz. I-VI)
OGÓ EM

…….... PLN
……… PLN
……… PLN
……… PLN
.…….. PLN
……… PLN

Liczba s uchaczy studiów
………………
redni koszt studiów w przeliczeniu na 1 s uchacza

……… PLN

Kierownik studiów

…………………….
Kwestor
……………………
Kraków, dnia ……………

……… PLN
……… PLN
……… PLN
……… PLN
……… PLN
…….... PLN
……… PLN
……… PLN

Dziekan wydzia u
(Kierownik jednostki pozawydzia owej)
………………….
Rektor/Prorektor
…………………

Za cznik nr 3 do Regulaminu

Karta zg oszenia
uczestnictwa w Studiach Podyplomowych w zakresie

1. Nazwisko i imi
NIP/PESEL
2. Data i miejsce urodzenia

.……………………………………………………...........
………………………………………………………........
………………………………………………………........
...……………………………………………………........
3 a) Miejsce zamieszkania
……………………………………………………….......
………………………………………………..........…….
b) Adres do korespondencji
……………………………………………………...........
……………………………………………...........………
Telefon …………………. e-mail …………....…............………
4. Wykszta cenie
....……………………………………………...........……
nazwa uko czonej uczelni
……………………………………………................……
wydzia
.………………………………………………...........……
kierunek
………………………………………………...........…….
specjalno
……………………………………………….......……….
rok uko czenia studiów
……………………………………………….........………
uzyskany tytu
………………………………….........……………………
5. Pe na nazwa i adres zak adu pracy
…………………………………………………........……
……………………………….tel. ………………........….
6. Zajmowane stanowisko
……………………………………………………….........
7. Sta pracy…………...... lat,
w tym po uko czeniu studiów ……………......………...
8. Sta pracy w specjalno ci
……………………………………………………….........
9. Inne osi gni cia zawodowe
…………………………………………………….............
…………………………………………………….............
W razie zakwalifikowania mnie przez Komisj zobowi zuj si ucz szcza na obowi zkowe zaj cia
i do
wszelkich stara w celu uko czenia studiów z wynikiem pozytywnym.
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez okres udzia u w studiach
podyplomowych.
………………………………………
w asnor czny podpis kandydata
Niniejszym kierujemy…………………………………………………………………………..
na Studia Podyplomowe ……………………………. w roku akademickim…………………
Równocze nie zobowi zujemy si wp aci na konto Politechniki Krakowskiej:
Bank BPH S.A. O/Kraków 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 nale no ci w wysoko ci ostatecznie
ustalonej przez organizatora.
………………………………
G ówny Ksi gowy

Za czniki: - odpis dyplomu uko czenia studiów
- 2 fotografie

……………………………
Dyrektor

Za cznik nr 4 do Regulaminu

Umowa
o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe

zawarta
w
dniu
………………….
pomi dzy
Politechnik
Krakowsk ,
z
siedzib
w Krakowie, ul. Warszawska 24, zwan dalej „Uczelni ”, reprezentowan przez
1. .............................................................................................................................................
2. z kontrasygnat finansow 1…………………………………………………….
a
Panem/Pani
....................................................................................,
zamieszka ym/
w
....................................................., ul. ......................................., legitymuj cym/ si [dowodem
osobistym/ paszportem] ................................. nr ..........................................
zwanym/ dalej „S uchaczem”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest okre lenie warunków odp atno ci za studia podyplomowe w zakresie
[nazwa studiów] ...................................................................................
dalej zwanych „Studiami”, prowadzonych przez Uczelni , [nazwa jednostki organizacyjnej PK]
......................................................................................................
2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych.
Czas trwania studiów wynosi: .................... semestry; od .................... do .....................
3. Umowa zostaje rozwi zana z dniem skre lenia s uchacza ze studiów podyplomowych.
§2
uchacz o wiadcza, e podejmuje studia podyplomowe, o których mowa w § 1 i e znany mu jest
plan i program studiów oraz Regulamin Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej.
§3
1. Studia podyplomowe s odp atne. S uchacz zobowi zany jest do uiszczenia nast puj cych op at:
1) za semestr pierwszy kwota ……………….. z w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
2) za kolejny semestr kwota ……………….. z na 7 dni przed rozpocz ciem zaj
w semestrze,
2. Op at okre lon w ust. 1 s uchacz zobowi zuje si przekaza na konto Uczelni: ………..
………………………………………………………………………………………………
wraz z podaniem pe nego symbolu studiów, a kserokopi dowodu wp aty przekaza
…………………………………………………………………………………… .
3. Uczelnia pobiera op aty za wydanie wiadectwa uko czenia studiów podyplomowych i jego
duplikatu
w
wysoko ci
nieprzekraczalnej
op aty
maksymalnej,
okre lonej
w aktualnym rozporz dzeniu MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
§4
1. S uchacz zobowi zuje si do uczestniczenia i zaliczania zaj
przewidzianych w programie
studiów.
2. S uchacz zobowi zany jest do pisemnego powiadomienia o zmianie danych osobowych
zawartych w niniejszej umowie.

1

umow kontrasygnuje:
w przypadku studiów mi dzyuczelnianych i mi dzynarodowych – Kwestor lub jego zast pcy,
w przypadku studiów podyplomowych wydzia owych, mi dzywydzia owych i pozawydzia owych – pracownik ds.
obs ugi finansowej jednostek (limity), obs uguj cy jednostk wiod ,

§5
W przypadku, gdy s uchacz:
1. z y pisemn rezygnacj ze studiów przed terminem rozpocz cia zaj dydaktycznych – op ata
podlega zwrotowi w ca ci.
2. z y pisemn rezygnacj lub zostanie skre lony z listy s uchaczy w trakcie trwania studiów – nie
podlega zwrotowi op ata za ka dy rozpocz ty semestr.
§6
1. Spory mi dzy stronami niniejszej umowy rozpatrywane b
przez s d w ciwy dla siedziby
Uczelni.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow oraz Regulaminem studiów podyplomowych na
Politechnice Krakowskiej maj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron.

uchacz:
…………………………

Uczelnia:
……………………………..

Za cznik:
- Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej

Za cznik nr 5 do Regulaminu

Protokó
Komisji Egzaminu Ko cowego
z dnia………………………….

Pan(i)
………………………………………………………………………………………
urodzony(a) dnia …………………………... w ……………………………………..
uchacz studiów podyplomowych w zakresie ……………………………………...............

Nr albumu …………………..
Data rozpocz cia studiów …………………….
Czas trwania studiów …………………………
Zdawa (a) egzamin ko cowy w dniu ......…………
Przed Komisja Egzaminacyjn w sk adzie:
Przewodnicz cy(a)
……………………………………………………
Cz onkowie
…………………………………………………...
……………………………………………………
……………………………………………………
Przebieg egzaminu
……………………………………
……………………………………

Ocena
……………………………….
……………………………….

Bior c pod uwag oceny Komisja uzna a, e Pan(i) z
z wynikiem ………………………….

podpisy cz onków Komisji
……………………………
……………………………
……………………………

(a) egzamin ko cowy

podpis Przewodnicz cego(ej) Komisji
……………………………………….

Za cznik nr 6 do Regulaminu

Ksi

ka wydanych wiadectw na studiach podyplomowych w zakresie

.……………………………………………………………………………………….

L.p.

Imi i nazwisko

Rok
urodzenia

Data
rozpocz cia
studiów
podyplomowych

Nazwa studiów
podyplomowych

Data
egzaminu
ko cowego

Nr
wiadectwa

tytu

Data odbioru

Podpis
uchacza

