
 
Umowa 

o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na 

zasadach odpłatności 

 

Umowa zawarta w dniu ............................ pomiędzy: 

Panią/Panem......................................................................................................................................................................... 

legitymującą/ym się paszportem ......................................................................................................................................... 

zamieszkałą/ym ................................................................................................................................................................... 

podającą/ym do korespondencji adres ................................................................................................................................ 

nr albumu ............................................................................................................................................................................ 

zwaną/ym dalej cudzoziemcem, a 

Uniwersytetem Opolskim, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawiciela, 

.............................................................................................................................................................................................. 

upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłat przez cudzoziemca za świadczone przez Uczelnię 

usługi dydaktyczne związane z kształceniem na stacjonarnych/niestacjonarnych* studiach pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich* na podstawie art. 43 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 

§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, że: 

1)  warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe warunki 

studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze*, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą 

godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, 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 cudzoziemca za pośrednictwem strony 

internetowej wydziału oraz specjalnej tablicy ogłoszeń dziekanatu przed rozpoczęciem każdego roku 

akademickiego, 

2)  podjęte przez cudzoziemca studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego 

............................................................................................................................................................................., 

   do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca planowanego okresu 

studiów cudzoziemca z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem 

Studiów. 

3)  w razie przerw w odbywaniu studiów, z przyczyn przewidzianych w przepisach Prawo o szkolnictwie 

wyższym, Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec cudzoziemca za brak możliwości powrotu na 

dotychczasowy kierunek studiów z powodu jego likwidacji lub nieuruchomienia kierunku (specjalizacji) 

w danym roku akademickim. 

 

2.  Cudzoziemiec oświadcza, że: 

 1)  znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący w Uczelni. Jednocześnie oświadcza, że 

nie wnosi zastrzeżeń do programu nauczania na wybranym kierunku studiów. Treść wymienionych 

dokumentów znajduje się na stronie internetowej Uczelni. 



§ 3 

1. Cudzoziemiec zobowiązuje się do wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczelnię lub do kasy Uczelni, a w przypadku jej braku w punktach kasowych Banku, z którym Uniwersytet 

Opolski zawarł umowę o wpłatach i wypłatach gotówkowych, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego w wysokości 1160 euro (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt euro) za jeden rok nauki w przeliczeniu na 

PLN wg kursu średniego NBP z dnia obowiązku zapłaty. Łączna kwota opisanych w zdaniu poprzednim opłat, 

które Cudzoziemiec zobowiązany jest uiścić z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne za cały planowany okres nauki 

wynosi ............................euro (słownie:..............................................……)  

 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 są wnoszone za semestr w terminach określonych zarządzeniem Rektora 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 

3.  Opóźnienie w uiszczeniu opłaty za studia stanowi podstawę do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 

określonej w odrębnych przepisach. Nieuregulowanie należności, po uprzednim wezwaniu do jej zapłaty i 

upływie dodatkowo zakreślonego czasu, skutkuje skreśleniem z listy studentów.  

 

4. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek cudzoziemca, rektor może przedłużyć termin wniesienia 

opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki. 

 

5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim 

kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności, rektor, na wniosek zainteresowanego, 

może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić z niej całkowicie.  

 

6.  Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 

w przypadku zmian w programie studiów albo z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie 

przewidywały przy zawarciu Umowy.  

 

7.  Niezależnie od opłat za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, cudzoziemiec zobowiązuje się 

wnosić opłaty za: 

1) powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce: 

a) za powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce na kierunkach: 

- humanistycznych, ekonomicznych, administracji, matematyce i teologii – 600 zł za semestr, 

- eksperymentalnych i artystycznych – 700 zł za semestr, 

b) za powtarzanie lektoratu języka obcego – 250 zł za semestr, 

c) za powtarzanie przedmiotu w ramach wpisu warunkowego – 250 zł, 

d) za powtarzanie laboratorium w ramach wpisu warunkowego – 350 zł, 

e) za kontynuowanie nauki języka obcego ponad limit określony w planie studiów (60h) – 250 zł za semestr,  

 

2) zajęcia nieobjęte planem studiów, 

3) inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności za: wydanie 

legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ich duplikatów. 

8. Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem 

studiów, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię lub do kasy Uczelni, a w przypadku jej braku 

w punktach kasowych Banku, z którym Uniwersytet zawarł umowę o wpłatach i wypłatach gotówkowych w 

następujących terminach: 

za powtarzanie roku lub semestru przed rozpoczęciem każdego semestru:  

- zimowego – do 30 września, 

- letniego   – do 28 lutego,  

 

9. Opłaty za kursy dokształcające oraz zajęcia nieobjęte planem studiów wnosi się 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, a 

w przypadku zajęć trwających dłużej niż 1 semestr – 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. 

 

10. Cudzoziemiec oświadcza, że zapoznał się z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wysokości 

opłat za usługi dydaktyczne oraz terminy ich pobierania na dany rok akademicki, którego treść znajduje się na 

stronie www.uni.opole.pl. 

 



§ 4 

Ponowne przyjęcie na studia może nastąpić po wniesieniu należnej opłaty wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki za 

nieterminową wpłatę nalicza się za okres od daty wymaganej wpłaty do dnia wpływu środków pieniężnych na konto 

Uczelni. 

 

§ 5 

Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych 

osobowych, nakłada na cudzoziemca obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych 

zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą cudzoziemca. 

§ 6 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów, określony w planie studiów, tj. na okres ................... 

semestrów. 

§ 7 

Rozwiązanie umowy, albo odstąpienie od umowy, nie zwalnia cudzoziemca z obowiązku wniesienia należnej opłaty 

za studia. 

§ 8 

1. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów 

zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn 

losowych. 

 

3. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty w terminie 21 dni, od dnia pisemnego zgłoszenia żądania właściwemu 

Dziekanowi. 

 

§ 9 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym ustawa z 

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz 

ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. nr 190, poz. 1406 ze zmianami) oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu polskich sądów powszechnych 

właściwych miejscowo i rzeczowo zgodnie z zasadami ogólnymi. 

4. Umowę otrzymują: 

1) Cudzoziemiec – jeden egzemplarz w języku polskim / jeden egzemplarz w języku angielskim*, 

2) Uczelnia – jeden egzemplarz w języku polskim oraz jeden egzemplarz w języku angielskim*.  

 

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

/podpis osoby reprezentującej Uniwersytet/                  /podpis Cudzoziemca/ 

_____________ 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


