
 

 
                                                                                                                                 Załącznik nr 4  

 do zarządzenia nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 18 października 2019 r. 
 

UMOWA o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się 
w Uniwersytecie Szczecińskim 

 
zawarta w dniu …………………w Szczecinie pomiędzy: 
Panem/Panią ……………………………………………………………………………….. 
zamieszkałym/łą: …………………………………………………………………………… 
                                                                                          (ulica, nr , kod, miasto) 

podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………. 
                                                                                                                        (ulica, nr , kod, miasto) 

 
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ……… /paszportem nr ……….. 
 
nr PESEL  …………………………………………. 
 
zwanym dalej Wnioskodawcą/Wnioskodawczynią 
 
 a  
 
Uniwersytetem Szczecińskim w Szczecinie z siedzibą w 70-453 Szczecinie przy 
al. Papieża Jana Pawła II 22A, zwanym dalej Uczelnią,   
 
reprezentowanym przez: 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego …………………..……………………………. 
przy kontrasygnacie kwestora ………………………………………………………….. 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za 

świadczoną przez Uniwersytet Szczeciński usługę edukacyjną związaną z 
przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się Wnioskodawcy. 

2. Potwierdzanie efektów uczenia się, objęte niniejszą umową, dotyczy efektów 
uczenia się określonych w programie studiów dla kierunku …………………….. 
prowadzonego jako studia pierwszego/drugiego stopnia/jednolite magisterskie* o 
profilu ogólnoakademickim/praktycznym przez Uniwersytet Szczeciński. 

 
§ 2 

Oświadczenia stron 
 

1. Uczelnia oświadcza, że: 
1) spełnia wymagania określone w art. 71 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze 
zm.), zwanej dalej Ustawą, w tym warunki niezbędne do potwierdzania 



 

efektów uczenia się dla kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej 
umowy, 

2) potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami 
Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych. 

2. Wnioskodawca/czyni oświadcza, że zapoznał/ła się i akceptuje postanowienia 
uchwały nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w 
procesie uczenia się poza systemem studiów oraz program studiów dla 
kierunku określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
§ 3 

 Zobowiązania stron 
 

1. Uczelnia zobowiązuje się do: 
1) odpłatnego przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się na 

wybranym kierunku, zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy/czyni, 
2) przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się przez nauczycieli 

akademickich posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe i 
dydaktyczne, 

3) wydania po zakończeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się          
stosownej decyzji w sprawie. 

2. Wnioskodawca/czyni zobowiązuje się do: 
1) postępowania zgodnie z treścią wymienionej w § 2 ust. 2 uchwały nr 

117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, zarządzeń i decyzji 
wydanych w trakcie trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się 
oraz właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, 

2)  pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie danych osobowych 
zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania oraz adresu do 
korespondencji, w terminie 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. W 
sytuacji niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o zmianie danych 
Wnioskodawca/czyni akceptuje negatywne skutki braku aktualizacji 
danych, zaś doręczenie na ostatni wskazany Uczelni adres uznaje się  za 
skuteczne. 

3) wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów 
uczenia się. 

3. Zobowiązanie do przeprowadzenia potwierdzania efektów uczenia się nie 
stanowi przyrzeczenia uzyskania przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzenia 
zgłaszanych efektów uczenia się, jak również nie stanowi przyrzeczenia 
przyjęcia na studia w tym trybie. 

4. W przypadku potwierdzenia efektów uczenia się w wyniku postępowania 
Wnioskodawca/czyni ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia na 
określonym kierunku, poziomie, formie i profilu. W tym celu, w trakcie 
postępowania rekrutacyjnego rejestruje się w uczelnianym systemie 
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, wnosi opłatę rekrutacyjną i składa 
wymagane dokumenty. Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję w sprawie 
przyjęcia lub nieprzyjęcia Kandydata/ki na studia, uwzględniając orzeczenie 
wydziałowej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się oraz wymogi art. 71 ust. 
4 Ustawy.   

 
 



 

§ 4 
  Zasady pobierania opłat 

 
1. Wysokość opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się 

zależna jest od liczby punktów ECTS wskazanych przez Wnioskodawcę/czynię we 
Wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się. 

2. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się przypadających na 1 punkt ECTS 
wynosi ……………złotych. 

3. W związku z wystąpieniem przez Wnioskodawcę/czynię o uznanie …..   ** punktów 
ECTS wysokość opłaty wynosi ……………zł (słownie: 
……….…………………………………  zł). 

4. Opłatę za przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1, 
Wnioskodawca/czyni wnosi na rachunek bankowy Uniwersytetu Szczecińskiego o 
numerze 40 1240 3927 1111 0010 4145 4313 na subkonto „0101” w terminie 21 
dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

5. Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek 
bankowy Uczelni. 

6. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 3, skutkuje pozostawieniem Wniosku 
Wnioskodawcy/czyni bez rozpatrzenia. 

7. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia jest uprawniona do naliczania 
odsetek ustawowych. 

8. Wnioskodawca/czyni zobowiązany/a jest do okazania dowodu wniesienia opłaty na 
każde wezwanie Uczelni.  

 
§ 5 

Zwrot wniesionych opłat 
 

1. W przypadku pisemnej rezygnacji Wnioskodawcy/czyni, po rozpoczęciu przez 
Uczelnię procedury potwierdzenia efektów uczenia się,  opłata pomniejszana jest 
o koszty zrealizowanej procedury do chwili złożenia rezygnacji. Koszty 
zrealizowanej procedury ustala się jako iloczyn liczby zweryfikowanych już 
punktów  ECTS  razy stawka ….. zł za 1 pkt.  ECTS. 

2. Rezygnację, o której mowa w ust. 1, Wnioskodawca/czyni powinien/powinna 
złożyć w Wydziałowym Punkcie Informacyjnym niezwłocznie po wystąpieniu 
przyczyny rezygnacji. 

3. W przypadku pisemnej rezygnacji po przeprowadzeniu postępowania o uznanie 
efektów uczenia się opłata nie podlega zwrotowi. 

4. Opłata za przeprowadzone postępowanie związane z potwierdzeniem efektów 
uczenia się w przypadku nieuznania tych efektów nie podlega zwrotowi. 

 
§ 6 

      Termin i warunki obowiązywania umowy 
 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas trwania postępowania o potwierdzenie 
efektów uczenia się.  

2. Niniejsza umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, 
w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez Wnioskodawcę/czynię. 

3. Umowa wygasa z mocy prawa z dniem zakończenia postępowania o 
potwierdzenie efektów uczenia się  czyli z dniem uprawomocnienia się decyzji 
Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się. 



 

 
§ 7 

Rozwiązanie umowy 
 

1. Strony umowy mogą ją rozwiązać w każdym czasie. 
2. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
3. Rozwiązanie umowy przez Wnioskodawcę/czynię jest jednoznaczne z rezygnacją 

z procedury potwierdzania efektów uczenia się. 
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wnioskodawcę/czynię lub Uczelnię zwrot 

opłaty następuje z uwzględnieniem § 5 ust. 1-4. 
 
 
 
 

§ 8 
  Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie  zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Ustawy oraz właściwe akty wewnętrznie obowiązujące w Uczelni a w zakresie w 
nich nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wnioskodawca/czyni wyraża zgodę na związane z realizacją umowy 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię, stosownie do ustawy z 
dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000  ze 
zm.). 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Uniwersytet Szczeciński, a drugi Wnioskodawca/czyni.  

 
 
 
 
………………………………….                           ………………………………………… 
 (pieczęć imienna i podpis)                                               (czytelny podpis Wnioskodawcy/czyni) 
 
              
 
 
                                                                                           
 
                                                                                          
……………………………………….. 
   (pieczęć i podpis kwestora) 
 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** wpisać liczbę pkt. ECTS 

 


