
 
UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE 

W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 
 
zawarta w dniu ……………… r. w Gdańsku pomiędzy: 
 

Imię i Nazwisko:   

Adres zamieszkania:  

Seria i numer dokumentu tożsamości:  

PESEL:  

Nr albumu:  

 
zwaną/ym dalej Słuchaczem, a 
 

Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Adres:  

NIP:  

REGON:  

 
zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: 
 

Dziekan  

Wydział  
 
upoważnioną/ego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora. 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na podstawie art. 160 a, w związku 
z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), 
zwanej dalej Ustawą, a także innych opłat związanych z kształceniem na studiach podyplomowych w Uczelni. 
 

§ 2 
 
1. Uczelnia oświadcza, że jest akademią - publiczną wyższą uczelnią artystyczną oraz spełnia wymagania określone w art. 9 
Ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności: 
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym, do 
prowadzenia kształcenia na kierunku studiów: …………………………………………………………………………………… 
od ………………… oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Słuchacza (z uwzględnieniem 
możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych), 
2) warunki, jakie musi spełniać program kształcenia uwzględniający obowiązujące Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym 
opisane i zakładane efekty kształcenia. 
 
2. Celem przedmiotowych studiów podyplomowych jest: 
    1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów wyższych uczelni muzycznych, 
    2) przygotowanie instrumentalistów do udziału w konkursach krajowych i zagranicznych. 

 
§ 3 

 
1. Uczelnia oświadcza, że warunki studiów podyplomowych określone są zgodnie z wymaganiami art. 8a Ustawy,  
a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, 
ćwiczeń, praktyk, lektoratów, 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 
Słuchacza (za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem każdego 
semestru. 
 
2. Słuchacz oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w Uczelni 
oraz, że będzie go przestrzegać w czasie obowiązywania niniejszej Umowy. Słuchacz zobowiązuje się ponadto przestrzegać 
terminowego uiszczania opłat, o których mowa w § 5 niniejszej umowy. 
 
3. Słuchacz zobowiązuje się zapoznać przed rozpoczęciem każdego semestru z informacjami, o których mowa w §3 ust 1 



niniejszej umowy. Negatywne konsekwencje zaniechania niniejszego obowiązku obciążają Słuchacza. 
 

§ 4 
 
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na 
rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Słuchacza na analogicznych do wynikających z niniejszej umowy 
warunkach. 

 
§ 5 

 
1. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat w określonych poniżej sytuacjach, na zasadach i w terminach określonych  
w niniejszej umowie jak również odpowiedniej uchwale Senatu Uczelni oraz w wysokościach wynikających z odpowiedniego 
Zarządzenia Rektora Uczelni i przepisów powszechnie obowiązującego prawa: 
a) semestralnej opłaty za studia podyplomowe w wysokości ustalanej na cały czas trwania cyklu studiów przez Rektora przed 
rozpoczęciem roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. Wysokości opłat będą podawane do 
wiadomości Słuchacza nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego za pośrednictwem strony internetowej 
Uczelni oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej, 
b) opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach podyplomowych tj.: 
   1) opłat za powtarzanie przedmiotów indywidualnych objętych programem studiów, których wysokość może być   
       zróżnicowana w zależności od liczby nauczycieli akademickich prowadzących dany przedmiot, 
   2) opłat za powtarzanie przedmiotów grupowych objętych programem studiów, 
   3) opłat za powtarzanie semestru studiów, 
w wysokości ustalanej na cały czas trwania cyklu studiów przez Rektora przed rozpoczęciem roku akademickiego,  
z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. Wysokości opłat będą podawane do wiadomości Słuchacza nie później niż 30 
dni przed rozpoczęciem roku akademickiego za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz specjalnej tablicy 
ogłoszeniowej, 
c) innych opłat związanych ze studiowaniem w Uczelni, jeżeli pobierane one są zgodnie z obowiązującymi przepisami - 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu 
studiów (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1188) lub aktami wykonawczymi wydanymi w jego miejsce tj. opłat za wydanie 
dokumentów związanych z przebiegiem studiów podyplomowych, w szczególności świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych i jego duplikatu. 
 
2. Uczelnia wskazuje, że opłaty, o których jest mowa w § 5 a i b związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach 
podyplomowych z powodu niezadowalających wyników w nauce, jak również związane z odbywaniem studiów 
podyplomowych winny zostać uiszczone stosownie do odpowiedniej uchwały Senatu Uczelni w następujących terminach:  
   a) opłata za powtarzanie przedmiotów indywidualnych i zbiorowych w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie   
       powtarzania danego przedmiotu, 
   b) opłata za powtarzanie semestru studiów podyplomowych w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie powtarzania danego    
       semestru, 
   c) opłata semestralna za studia podyplomowe w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia semestru. 
 
3. Opłata, o której mowa w § 5 ust. 2c jest płatna za każdy semestr jednorazowo. Pozostałe opłaty Słuchacz wnosi 
jednorazowo.  
 
4. W razie uchybienia opisanym w niniejszym paragrafie terminom płatności, Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty bez 
osobnego wezwania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Uczelnia upoważniona jest do dochodzenia od Słuchacza 
zapłaty odsetek w wysokości ustawowej z tytułu opóźnienia w płatności określonych kwot wynikających z niniejszej umowy. 
 
5. Podpisując niniejszą umowę Słuchacz oświadcza, iż znane mu są zasady i terminy wnoszenia opłat z tytułu kształcenia na 
studiach podyplomowych w Uczelni oraz zobowiązuje się on do dochowania należytej staranności w zakresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie uiszczania opłat w odpowiednich terminach i ustalonej 
każdorazowo na dany rok akademicki wysokości. Słuchacz oświadcza, iż zobowiązuje się do zapoznania z informacjami,  
o których mowa w niniejszym paragrafie przed rozpoczęciem każdego semestru. Negatywne konsekwencje zaniechania 
rzeczonego obowiązku obciążają Słuchacza. 
 
6. Wszelkie wskazane powyżej opłaty stanowią kwoty brutto do zapłaty przez Słuchacza. 
 
7. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz inne opłaty wymienione w zarządzeniu Rektora, Słuchacz zobowiązuje się 
dokonywać na rachunek bankowy Uczelni w ……………………………………………………………………………………... 
nr…………………………………………………………………………….. lub do kasy Uczelni podając tytuł wpłaty. 
 
8. Słuchacz jest zobowiązany do złożenia kserokopii dowodu wpłaty w odpowiednim dziekanacie. 
 
9. Słuchacz jest zobowiązany do przechowywania dowodów wpłaty i udostępniania ich na żądanie Uczelni przez cały okres 
studiów do dnia odbioru zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych. 
 
10. Wniesienie opłat, o których mowa w ust.1 upoważnia Słuchacza do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych 
prowadzonych przez Uczelnię w ramach studiów podyplomowych. Nieuczestniczenie w zajęciach dydaktycznych nie rodzi 



prawa do roszczenia o zwrot wniesionej opłaty, czy też jej części.  
 

§ 6 
 
Uczelnia, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 
r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, że dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane przez Uczelnię jedynie w celu 
realizacji niniejszej umowy, na co Słuchacz niniejszym wyraża zgodę. Słuchacz ma prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie Uczelnia nakłada na Słuchacza obowiązek pisemnego jej powiadamiania  
o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać 
będą Słuchacza. 

 
§ 7 

 
Niniejsza Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów podyplomowych przez Słuchacza i pisemnego 
powiadomienia go o możliwości odebrania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a także z dniem skreślenia 
Słuchacza z listy słuchaczy. 

 
§ 8 

 
1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę za wypowiedzeniem w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca, 
w którym nastąpiło wypowiedzenie: 
   1) Uczelnia, w przypadku: 
       a) prawomocnego skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy,  
       b) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku studiów  podyplomowych przez Uczelnię, 
       c) nie wywiązywania się przez Słuchacza z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 
   2) Słuchacz, w przypadku: 
       a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych, 
       b) nie wywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 
       c) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku studiów podyplomowych przez Uczelnię. 
 
2. Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej umowy nie powoduje powstania roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej 
dokonanych opłat, z wyjątkiem wpłat dokonanych na poczet opłaty semestralnej za studia, oraz opłat za powtarzanie 
przedmiotu lub semestru, które w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy jeszcze się nie rozpoczęły. 
 
3. Opłata za studiowanie na studiach podyplomowych w semestrze albo powtarzanie przedmiotu lub semestru w trakcie 
których doszło do wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy podlega proporcjonalnemu zwrotowi na rzecz Słuchacza 
odpowiednio do okresu trwania semestru, albo powtarzanego przedmiotu lub semestru i daty wygaśnięcia lub rozwiązania 
niniejszej umowy. 
 
4. Zwrot wniesionej opłaty następuje na wniosek Słuchacza złożony na piśmie w dziekanacie właściwego wydziału. Zwrot 
następuje na rachunek bankowy wskazany w podaniu lub we wniosku Słuchacza o zwrot opłaty lub w kasie Uczelni. Kwota 
zwrotu zwracana przelewem lub przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej dokonania, tj. opłaty za przelew lub 
opłaty pocztowej. 
 
5. Wpłaty za kształcenie dokonane przez Słuchacza przekraczające kwotę należną będą zwracane przez Uczelnię na rachunek 
bankowy Słuchacza, a w przypadku jego braku na adres wskazany w niniejszej umowie. Zwrotu nadpłaconych opłat dokonuje 
się po potrąceniu kosztów bankowych lub kosztów przekazu pocztowego. W przypadku, gdy koszt opłaty pocztowej lub 
przelewu jest wyższy od ustalonej nadpłaty nie podlega ona zwrotowi. 
 

§ 9 
 

Wysokość opłat dla Słuchacza studiów podyplomowych na cały cykl studiów wynosi: 
1a)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1b)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.......................................................................................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................................................................................... 
3.......................................................................................................................................................................................................... 

 
§10 

 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
(miejsca zamieszkania) pozwanego. 
 
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 



 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 

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

(Uczelnia) (Słuchacz) 
 
 


