
w sp raw ie w a r u n k ó w zaw ie ran ia umów student-uczelnia 

Na podstawie art. 38 u s t . l Statutu PSRP, Rada S tuden tów Par lamentu S tudentów 

Rzeczypospol i tej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu PSRP, postanawia co 

następuje: 

§ 1 . 

Par lament S tudentów podt rzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie 

zawierania przez uczelnie u m ó w ze s tudentami . W myśl art. 99.1 PSW umowy o 

warunkach odpłatnośc i za studia i usługi edukacyjne są zobowiązan iem 

dwus t ronnym potwierdzającym cyw i lnoprawny charakter relacjom studenta z 

uczelnią. Student t ym samym zobowiązuje się do wnoszen ia opłat, a uczelnia do 

kształcenia (studia) oraz należytego świadczenia usług edukacyjnych. W opini i 

Par lamentu Studentów, potw ierdzone j s tanowisk iem Min i s te rs twa Nauki i 

Szkoln ictwa Wyższego (MN iSW-DS/DP-SSW-6001-437-155/ES/ l l ) intencją 

us tawodawcy było rozszerzenie relacji s tudent uczelnia na cywi lno - p rawne w 

stosunku do wszystk ich s tudentów. Nie znajdujemy uzasadnienia dla dzie lenia 

s tuden tów na us ługob iorców lepszej i gorszej kategori i . 

Par lament S tudentów RP jako us tawowa reprezentacja wszystk ich s tuden tów nie 

akceptuje zatem stanowiska rek to rów wyrażonego uchwałą 53/V w sprawie u m ó w 

zawieranych przez uczelnie ze s tudentami . 

Pon ieważ każdy student powin ien od początku s tud iów znać wysokość opłat za 

studia oraz za inne usługi edukacyjne świadczone przez uczelnię, umowa student-

uczelnia pow inna w pods t awowym zakresie konsumować cały kata log wa runków 

odpłatnośc i za usługi edukacyjne okreś lony art. 99 PSW, obe jmować wszystk ich 

s tudentów, wszystkich t ypów s tud iów oraz zawierać pods tawową definicję s tud iów 

i usług edukacyjnych okreś lonych przepisami PSW. 

Wszyscy studenc i - bez wzg lędu na to kto opłaca ich studia (skarb państwa, rodzice, 

fundatorzy czy oni sami) - powinn i mieć również p isemną gwarancję, że uczelnia nie 

z l ikwiduje k ierunku lub specjalności , na które ich przyjęła, zan im nie ukończą 

s tud iów w czasie przewidz ianym ustawą lub regu laminem stud iów. 

§ 2 . 

Uchwała została poparta przez wszystk ie komisje branżowe PSRP i wchodz i w życie z 

dn iem 22 października 2011 r. 
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w sprawie założeń u m o w y studet-uczelnia 

W opinii Par lamentu Studentów RP celem zawierania umów student-uczelnia jest 

zabezpieczenie podstawowych praw studenta oraz opisanie wzajemnych zobowiązań 

w ramach realizacji wieloletniej usługi. 

W opinii Par lamentu Studentów u m o w a w swoim podstawowym zakresie 

musi: 

1. zdef iniować użyte w niej pojęcie „s tudia" , a w szczególności podać: 

- stopień studiów, 

- długość trwania studiów (liczba lat, semest rów lub trymestrów), 

- czas prowadzenia zajęć (jakie miesiące i jakie dni tygodnia mogą być 

przeznaczone na zajęcia), 

- procent programu kształcenia real izowany w postaci zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciel i akademick ich i s tudentów i 

wynikająca z niego formę studiów (o czym mowa w art. 2. ust. 1. pkt 12.), 

- miejsce przeprowadzania zajęć. 

2. zdef iniować użyte w niej pojęcie „k ierunek studiów", a w szczególności 

podać: 

- program kształcenia, 

- założone efekty kształcenia, 

3. być zawarta na czas nie krótszy niż czas wykonywan ia usługi (dniem 

rozpoczęcia umowy powinien być dzień immatrykulacj i , dniem rozwiązania 

umowy dzień ukończenia studiów), 

4. gwarantować studentowi możl iwość ukończenia studiów lub 

przewidywać odpowiednią rekompensatę w sytuacji, gdy uczelnia zostanie 

postawiona w stan likwidacji lub utraci uprawnienia do prowadzenia studiów na 

okreś lonym kierunku, 

5. określać sposób zmiany postanowień umowy wyłącznie przez podpisanie przez 

strony p isemnego aneksu do umowy. Zasada ta dotyczy również 

załączników do umowy, 

6. określać pełny zakres opłat, które uczelnia przewiduje za realizację 

poszczególnych usług edukacyjnych, w umowie powinno znaleźć się 
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stwierdzenie, że uczelnia nie będzie pobierać żadnych innych opłat poza 

wskazanymi w umowie. 

W opinii Par lamentu Studentów RP, dodatkowo umowa wzorcowa powinna określać: 

1. specjalizacje, które będzie można wybrać dla danego kierunku, 

2. zobowiązania uczelni na wypadek utraty pozwolenia na prowadzenie 

kierunku studiów i konieczności jego natychmiastowego zamknięc ia lub 

likwidacji uczelni, 

3. miejsce praktyk, jeśl i program studiów zawiera konieczność realizacji praktyk, 

4. kompetencje, które student uzyska po ukończeniu studiów, 

5. maksymalną l iczebność grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i lektoratów, 

6. możl iwości i zakres wyboru zajęć przez studenta w danym programie studiów, 

w danej uczelni bez ponoszenia opłat, 

Ponadto, wzorcowa umowa powinna zawierać stwierdzenie, że uczelnia 

zweryf ikowała warunki , w szczególności zdrowotne studenta, aby mógł on podjąć i 

ukończyć studia na danym kierunku. 

Uchwała została poparta przez wszystk ie komisje branżowe Par lamentu Studentów 

RP i wchodz i w życie 22 października 2011 r. 


