Załącznik do Uchwały Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej Nr 176/2016-2020
z dnia 10 lipca 2019 r.

Umowa o warunkach odpłatności za przeprowadzanie przez Politechnikę Poznańską
potwierdzania efektów uczenia się
pomiędzy Stronami:

Umowa zawarta w dniu
(data)

- Panią/Panem
(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwa i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało
podającą/ym do korespondencji adres
(adres do korespondencji)

zwaną/ym dalej Osobą ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się, a
zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawiciela,
(nazwa odbiorcy)

upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora (okazane przy podpisaniu)1).
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się na podstawie art. 79 ust.
2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą
w związku z § 5 Uchwały Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 176/2016-2020 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia
w Politechnice Poznańskiej sposobu potwierdzania efektów uczenia się oraz Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie
wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat.
§2
Uczelnia oświadcza, że:
1) spełnia wymagania określone w art. 71 Ustawy, a w tym warunki kadrowe oraz inne niezbędne do potwierdzania efektów uczenia
się na kierunku

,

(nazwa kierunku)

2) potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych,
3) w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów uczenia się z efektami uczenia się określonymi
w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych zajęć lub grup zajęć
oraz ich form, wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.
§3
1. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla Osoby ubiegającej się
o potwierdzenie efektów uczenia się i komisji weryfikującej.
2. Ocena komisji weryfikującej uzyskana przez ww. Osobę umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia z uwzględnieniem rankingu
kandydatów.
§4
1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się oświadcza, że znany jest jej Statut, Uchwała Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej w sprawie określenia w Politechnice Poznańskiej sposobu potwierdzania efektów uczenia się, Zarządzenie
Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat,
a także program studiów na kierunku, z którymi to dokumentami zapoznała się i je akceptuje.
2. Uczelnia oświadcza, że dokumenty określone w ust. 1 zamieszczone są na stronie internetowej www.put.poznan.pl.
§5
Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązuje się do wniesienia opłat ustalanych przez Rektora na wskazany
rachunek bankowy Uczelni.
§6
1. Wysokość opłat związanych z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się określa Rektor w drodze zarządzenia, które stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku o potwierdzenie osiągnięć zdobytych
w procesie uczenia się poza systemem studiów.
3. Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni.
4. Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do odrzucenia wniosku o potwierdzanie efektów
uczenia się.
§7
Uczelnia, spełniając wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Osobę ubiegającą się o potwierdzenie
efektów uczenia się obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie jej danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki
zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Osobę ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się.

§8
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

(podpis i pieczęć Przedstawiciela Uczelni)

(czytelny podpis Osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się)

Klauzula informacyjna
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail:
biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Dane zbierane są dla potrzeb przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się. Podstawą ich przetwarzania jest art. 69, 71 oraz 79
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz umowa o warunkach odpłatności
za przeprowadzenie przez Politechnikę Poznańską potwierdzania efektów uczenia się (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. W przypadku przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a jeśli ma to zastosowanie prawo do
usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

________________________________
1) na życzenie Osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się Uczelnia wydaje kopię upoważnienia

