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Załącznik nr 1  

do uchwały Senatu ASP nr 18/2018 

z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

  

Umowa nr ……………….. 

o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się  

 

Panią/Panem…………………………………………………………… 

na stale zamieszkałą/ym ...........................................................................................................  
(stały adres zameldowania)  

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

legitymującą/ym się dowodem osobistym: seria i numer: ........................................................ 

wydanym przez ......................................................................................................................... 

w ......................................................................................... albo innym dowodem 

tożsamości………….. ………………………………………………………………  

PESEL ................................................................................... zwaną/ym w dalszej części 

umowy Kandydatem/ką RPL 

a  

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 13, zwaną 

dalej „ASP”, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału 

….…………………………………………………., 

Prof........................................................................................... 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne 

związane z przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się na podstawie art. 99 ust. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2183 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.  

 

§ 2 

1. ASP oświadcza, że:   

a) spełnia wymagania określone w art. 170e Ustawy, a w tym: warunki kadrowe oraz inne 

niezbędne warunki do przeprowadzenia procesu uznania efektów uczenia się na kierunku 

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa kierunku, poziom i profil kształcenia) 
b) potwierdzanie efektów uczenia się prowadzone jest zgodnie z wymaganiami, o których 

mowa w art. 170e- 170g, art. 2 ust. 1 pkt 18n-18o oraz art. 99 ust.1 pkt. 6 Ustawy  

c) wykaz efektów kształcenia, a także przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, 

które w ramach kierunku (nazwa kierunku, poziom i profil kształcenia) 

………………………………… prowadzonego przez Wydział 

……………………………………………………………………….  i objętego procesem 

potwierdzania efektów uczenia się mogą zostać poddane procedurze RPL jako efekty uczenia 

się, są podawane do wiadomości kandydata/tka RPL za pośrednictwem strony internetowej 

ASP 

d) limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ASP na podstawie uzyskania najlepszych 

wyników potwierdzenia efektów uczenia się są podawane do wiadomości kandydata/tki RPL 

za pośrednictwem strony internetowej ASP pod adresem:  www.asp.krakow.pl. 
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2. Kandydat/-tka RPL oświadcza, że zapoznał/-a się z uchwałą nr …. Senatu ASP z dnia 

……………… w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem 

studiów oraz z zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie 

potwierdzenia efektów uczenia się w ASP, których treść znajduje się na stronie 

www.asp.krakow.pl.   

 

§ 3 

1. Uczelnia zobowiązuje się wobec kandydata/tki RPL do:   

a) realizacji procedury potwierdzenia efektów uczenia się zgodnie ze złożonym przez niego 

wnioskiem na wybranym przez niego kierunku (nazwa kierunku, poziom i profil kształcenia) 

………………………………………………………………………………………  

b) przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się przez nauczycieli akademickich 

posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe 

c) wydania po zakończeniu procedury potwierdzenia efektów uczenia się stosownej decyzji  

w sprawie. 

 

2. Kandydat/tka RPL zobowiązuje się do:   

a) postępowania zgodnie z treścią uchwały Senatu ASP w sprawie potwierdzania efektów 

uczenia się zdobytych poza systemem studiów oraz innych zarządzeń i decyzji wydanych 

przez władze ASP lub Wydziału obowiązujących w trakcie potwierdzania efektów uczenia się 

b) pisemnego powiadamiania ASP o zmianie jego danych osobowych zawartych  

w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania wykonania  

tego obowiązku obciążać będą kandydata/-tkę RPL 

c) wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się  

na wskazany przez ASP rachunek bankowy.   

 

§ 4 

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się ustala 

Rektor ASP w drodze zarządzenia.   

 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest przez kandydata/-tkę RPL na rachunek 

bankowy ASP: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 

w całości w ciągu 7 dni od momentu podpisania niniejszej Umowy. Za datę uiszczenia opłaty 

uważa się datę jej wpływu na wskazany numer rachunku.   

4. Kandydat/-tka RPL, na wezwanie ASP, jest zobowiązany/-a do okazania dowodu 

wniesienia opłaty.   

5. ASP nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek 

okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania 

niewłaściwego numeru bankowego.   

6. Wysokość opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się, którego dotyczy niniejsza umowa 

wynosi: …………. (słownie: ………………..). 

 

§ 5 

1. Kandydat/tka  RPL może domagać się zwrotu wniesionej opłaty w całości  

w przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem procedury potwierdzenia efektów 

uczenia się.   

2. W przypadku pisemnej rezygnacji po rozpoczęciu procedury, kandydatowi/tce RPL 

przysługuje - na jego/jej pisemny wniosek - zwrot wpłaconej opłaty w wysokości 
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proporcjonalnej do ponoszonych przez ASP kosztów, licząc od dnia, w którym kandydat/-tka 

RPL złożył/a rezygnację. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej, do której został skierowany wniosek.   

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kandydat/ka RPL winien/winna złożyć do Konsultanta 

ds. RPL, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji.   

4. Negatywny wynik procedury potwierdzenia efektów uczenia się (nieuzyskanie 

potwierdzenia efektów uczenia się) nie stanowi podstawy żądania przez kandydata/tkę RPL 

zwrotu wniesionej opłaty.   

 

§ 6 

1. Niniejsza Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia procedury potwierdzania 

efektów uczenia się.   

2. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 

w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez kandydata/tkę RPL.   

 

§ 7 

1. Kandydat/tka RPL może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie.   

2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wypowiedzenie umowy przez kandydata/tkę RPL jest jednoznaczne z rezygnacją z procedury 

potwierdzenia efektów uczenia się.   

 

§ 8 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy, a także akty prawne obowiązujące w Uczelni.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a jeśli będzie to konieczne - poddają je rozstrzygnięciu przez sąd, według 

właściwości ogólnej.   

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

5. Kandydat/tka RPL wyraża zgodę na związane z realizacją umowy przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez ASP, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).   

  

ASP w Krakowie                                                                            Kandydat/tka RPL   

  

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

(podpis i pieczęć Dziekana)                                                                 (czytelny podpis )  

  

 


