AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
I ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA
Ja niżej podpisany/a:
Imiona i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia………………………………….. ………………………………………………………………………………………………....
Adres do korespondencji …………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
przyjęty/a na studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie, zwanej dalej Uczelnią lub AGH w roku akademickim 2021/2022
Wydział: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa studiów podyplomowych: Talent Management in Tech Companies ed. VI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica, uchwalony Rektora AGH nr 06/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r., zwanym dalej Regulaminem
studiów podyplomowych;
Treść Regulaminu studiów podyplomowych znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.agh.edu.pl
oraz na stronie studiów podyplomowych https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studiapodyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/dokumenty/
Jednocześnie, zobowiązuję się do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na mnie Regulamin studiów podyplomowych;
2) powiadamiania Kierownika studiów podyplomowych o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Brak zgłoszenia zmiany danych osobowych, w szczególności adresu
zamieszkania oraz adresu do korespondencji powoduje, że wszelką korespondencję doręczaną na adres
wskazany w formularzu uznaje się za skutecznie doręczoną;
3) wnoszenia opłat za uczestnictwo w studiach podyplomowych w wysokości ustalonej przez Rektora;
4) wnoszenia opłat za uczestnictwo w studiach podyplomowych w terminach i na zasadach określonych
w Regulaminie studiów podyplomowych, na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) opłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych ustalane są na pełny cykl kształcenia i do czasu ich ukończenia
Uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat;
2) opłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych należy wnosić na wskazany rachunek bankowy; zmiana
numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany oświadczenia, a o zmianie numeru rachunku bankowego
Uczelnia zawiadamia uczestnika niezwłocznie;
3) za datę uiszczenia opłaty uważa się datę uznania opłaty na wskazanym przez Uczelnię rachunku bankowym;
4) każdorazowe opóźnienie w uiszczeniu opłaty lub jej dokonanie w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem przez
Uczelnię odsetek ustawowych za opóźnienie;
5) Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności
leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku
bankowego lub innych podobnych powodów;
6) w przypadku niewniesienia opłaty za studia podyplomowe w wyznaczonym terminie, kierownik studiów
podyplomowych wzywa uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu
zgłoszeniowym do uiszczenia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia przesłania wezwania pod rygorem
niedopuszczenia do zajęć. Po bezskutecznym upływie tego terminu kierownik studiów podyplomowych wzywa
uczestnika na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do uiszczenia zaległej opłaty w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania pod rygorem niedopuszczenia do zajęć i wyrejestrowania z listy uczestników
studiów podyplomowych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Uczelnia może wyrejestrować
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uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych z powodu niewniesienia opłaty za studia
podyplomowe. Niezależnie od tych działań, a także w przypadku gdy opłata za studia podyplomowe nie
zostanie uregulowana przez zleceniodawcę, partnera albo na podstawie środków z programu unijnego,
Uczelnia wszczyna postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi od uczestnika należności w wysokości
proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć objętych programem studiów podyplomowych i ponoszonych
przez Uczelnię kosztów;
7) w uzasadnionych wypadkach losowych mogę ubiegać się o rozłożenie opłaty za studia podyplomowe na raty na
zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych;
8) opłata za studia podyplomowe zwracana jest w całości, w przypadku nieuruchomienia edycji studiów
podyplomowych, w szczególności z powodu niewystarczającej liczby kandydatów;
9) na mój wniosek przysługuje mi zwrot wniesionej opłaty:
a) w całości – w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych, z wyjątkiem opłaty wpisowej, o ile jest przewidziana;
b) w części – w przypadku wyrejestrowania z listy uczestników studiów podyplomowych albo złożenia
pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych w ramach
studiów podyplomowych;
10) zwrot wpłaconej opłaty w części następuje w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć
objętych programem studiów podyplomowych i ponoszonych przez Uczelnię kosztów, licząc od dnia, w
którym do Uczelni wpłynęła pisemna rezygnacja ze studiów podyplomowych, a w przypadku
wyrejestrowania z listy uczestników od dnia doręczenia informacji o wyrejestrowaniu z listy uczestników.
11) przy ustalaniu kwoty do zwrotu Uczelnia uwzględnia naliczone i niezapłacone odsetki ustawowe za
opóźnienie oraz inne zaległe opłaty, a także ewentualne koszty prowizji banku związane z realizacją
przelewu;
12) w przypadku wyrejestrowania z listy uczestników studiów podyplomowych i niewniesienia wymaganych
opłat, Uczelnia wszczyna postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości
proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję Regulaminu studiów podyplomowych oraz zobowiązuję się do
jego przestrzegania.
Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla uczestnika studiów podyplomowych
i jeden dla AGH.
Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza oświadczenia.

............. dnia .............
( mi e j s c o w o ś ć )

(data)

.........................
(czyt eln y podpis osoby przyjetej na studia podyplomowe)

.........................
(podpi s i pieczęć pracowni ka AGH
sporządzającego nini ejszy dokument )

