
Uchwała nr 289/2015 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 23 września 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 196/2014 Senatu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych 

z odbywaniem studiów, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub 

doktorantów oraz określenia wzorów umów zawieranych między uczelnią 

a osobami korzystającymi z usług edukacyjnych 

 

Na podstawie § art. 99 ust. 3 i art. 160 a ust. 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 2 i 4 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się uchwałę Senatu nr 196/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem 

studiów, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów oraz określenia 

wzorów umów zawieranych między uczelnią a osobami korzystającymi z usług 

edukacyjnych, zmienioną uchwałą Senatu nr 207/2014 z dnia 29 października 2014 r. oraz 

uchwałą nr 286/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w ten sposób, że: 

 

1) we wzorze umowy zawieranej ze studentami studiów stacjonarnych, określonej 

w załączniku nr 1, § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Student zobowiązuje się do uiszczenia opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce lub udział w zajęciach nieobjętych planem studiów 

w kwocie: 

1) ……… zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub 

przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu, 

2) ……… zł za powtarzanie całego przedmiotu.” 

 

2) we wzorze umowy zawieranej ze studentami studiów niestacjonarnych – umowa 

trójstronna, określonej w załączniku nr 3, § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Student zobowiązuje się do uiszczenia opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce lub udział w zajęciach nieobjętych planem studiów 

w kwocie: 

1) ……… zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub 

przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu, 

2) ……… zł za powtarzanie całego przedmiotu.” 

 

3) we wzorach umów zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych i studentami 

studiów anglojęzycznych będących obywatelami polskimi, określonych w załącznikach 

nr 2 i 4 odpowiednio, § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce lub 

udział w zajęciach nieobjętych planem studiów w kwocie: 

a) ……… zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub 

przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu, 

b) ……… zł za powtarzanie całego przedmiotu.” 



 

4) we wzorach umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 

i studentami studiów anglojęzycznych będących obywatelami polskimi, określonych w 

załącznikach nr 1, 2 i 4 odpowiednio, § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów, na 

zasadach obowiązujących w rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1188) i pobieranych, w 

szczególności za:  

1) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – w wysokości ……… zł,   

2) wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – w wysokości 

……… zł,  

3) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – w wysokości 

……… zł,  

4) wydanie duplikatu dokumentu – w wysokości o połowę wyższej od opłaty za 

wydanie oryginału.” 

 

5) we wzorze umowy zawieranej ze studentami studiów niestacjonarnych – umowa 

trójstronna, określonej w załączniku nr 3, § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów, na 

zasadach obowiązujących w rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1188) i pobieranych, w 

szczególności za:  

1) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – w wysokości ……… zł,   

2) wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – w wysokości 

……… zł,  

3) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – w wysokości 

……… zł,  

4) wydanie duplikatu dokumentu – w wysokości o połowę wyższej od opłaty za 

wydanie oryginału.” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  R e k t o r  

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


