Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-70/2019
Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
§1
W dniu /data wpisu w XP/ /Pani/Pan/ /Imię i nazwisko/, zamieszkała/y: /adres zamieszkania: ulica, numer
domu/mieszkania/ miejscowość/ państwo/, PESEL: /numer PESEL, jeżeli brak to „-”/ legitymująca/y się /dowodem
osobistym/paszportem – w razie braku numeru PESEL/: seria i numer: /seria i numer/, /przyjęta/y w poczet studentów
/stacjonarnych/ studiów /jednolitych magisterskich/pierwszego stopnia/drugiego stopnia/ na /nazwa jednostki/, na
kierunku /nazwa kierunku/, o profilu /ogólnoakademickim/praktycznym/, od roku akademickiego /rrrr/rrrr/, zwana/y
dalej „Studentką/Studentem”, oświadcza, że zapoznała/zapoznał się z zarządzeniem Nr R/Z.201-25/2019 Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych
magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz z terminami wnoszenia opłat za naukę
określonymi w decyzji Nr R/D.0201-13/2019 Rektora z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za
naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2019/2020, które umieszczone są na
stronie internetowej: https://bip.up.krakow.pl.
§2
Tym samym Studentka/Student zobowiązuje się do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na nią/niego ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn.zm.), Statut Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Regulamin studiów wprowadzony
zarządzeniem Nr R/Z.0201-33/2019 Rektora z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów, a także do
przestrzegania aktów wewnętrznych Uniwersytetu Pedagogicznego, zwanego dalej „Uniwersytetem”;
2) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym
oświadczeniu; skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studentkę/Studenta;
3) terminowego wnoszenia wszelkich wymaganych opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na
danym kierunku studiów, o których mowa w § 1.
§3
Studentka/Student przyjmuje do wiadomości, że:
1) opłaty za usługi edukacyjne określone w zarządzeniu Nr R/Z.0201-25/2019 Rektora z dnia 31maja 2019 r.
w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 nie mogą ulec
zwiększeniu, z wyłączeniem wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów;
2) opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na wskazany rachunek bankowy; zmiana numeru rachunku
bankowego nie wymaga zmiany oświadczenia, a o zmianie numeru rachunku bankowego Uniwersytet
zawiadamia Studentkę/Studenta niezwłocznie;
3) za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uniwersytetu, a od nieterminowo
wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie;
4) Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności
leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku
bankowego;
5) w przypadku rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu lub skreślenia z listy studentów i niewniesienia
wymaganych opłat, Uniwersytet wszczyna postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności
w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć i ponoszonych przez Uniwersytet kosztów.
§4
1. Studentka/Student ma prawo:
1) wnioskować o zwolnienie w całości lub w części z opłat, o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu
wniesienia opłaty na zasadach określonych w uchwale Senatu podjętej na podstawie § 88 ust. 4 Statutu;
2) ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów
przed ich rozpoczęciem.
2. Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Studentki/Studenta
i Uniwersytetu.
§5
Student oświadcza, że wraz z niniejszym oświadczeniem podpisał akt ślubowania.
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w Uniwersytecie Pedagogicznym akty prawne
określające zasady pobierania i wysokość opłat za studia oraz zobowiązuję się do ich stosowania. Potwierdzam
odbiór egzemplarza oświadczenia.
…………………..………...……….
czytelny podpis Studentki/Studenta

