
Umowa Nr …/W …/2011 

o warunkach odbywania studiów na kierunku Chemia Budowlana 

  

zawarta w Gdańsku w  dniu ............................ pomiędzy: 

Panią/Panem 

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

legitymującym się 

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

PESEL ………………………………………………………………….,  

podającym do korespondencji adres 

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

nr albumu ................................................................................................, 

zwaną/ym dalej Studentem, a 

  

Politechniką Gdańską– Wydział Chemiczny, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: Dziekana 

Wydziału prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika, upoważnionego do składania oświadczeń woli w 

imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora.  

 

§ 1.  

Przedmiotem umowy jest określenie warunków studiowania na studiach stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku unikatowym Chemia Budowlana prowadzonych na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Gdańskiej (wydział macierzysty, zgodnie z treścią porozumienia zawartego w dniu 23 

maja 2011 pomiędzy Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Politechniką Gdańską oraz Politechniką Łódzką, o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów w 

ramach międzyuczelnianego, unikatowego kierunku studiów Chemia Budowlana), na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Łódzkiej oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 

(wydziały partnerskie) na podstawie zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 maja 

2011 r. 

§ 2. 

1.Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 

164 poz. 1365 z dnia 27 lipca 2005 z późniejszymi zmianami oraz wydanych na jego podstawie 

rozporządzeń,  w  tym:  

1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym 

wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na studiach wymienionych w § 1 

niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów 

Studenta, z uwzględnieniem  możliwego wydłużenia tego okresu, zgodnie z Regulaminem Studiów 

w Politechnice Gdańskiej.   

2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, w tym warunki związane z 

łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne. 

 

§ 3.  

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, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z 

liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących 

zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, sposób ich prowadzenia oraz warunki 

zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta, za 

pośrednictwem strony internetowej www.chemiabudowlana.edu.pl oraz tablic ogłoszeniowych, 

przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego/semestru. 

2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, do 

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

wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1). 

 

2. Student oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej, AGH 

oraz regulaminem Studiów w Politechnice Łódzkiej, w Politechnice Gdańskiej i AGH oraz 

regulaminem studiów „Chemia budowlana”, których treść znajduje się na stronach internetowych ww. 

uczelni oraz www.chemiabudowlana.edu.pl .  

http://www.chemiabudowlana.edu.pl/
http://www.chemiabudowlana.edu.pl/


 

§ 4.  

1. Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. 

2. Rekrutację kandydatów na Studia Uczelnie będą prowadzić we własnym zakresie. Uczelnia, która 

przyjmie kandydata w poczet swoich studentów jest Uczelnią macierzystą dla danego studenta. 

3. W trakcie trwania Studiów Uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów 

przyjeżdżających z Uczelni Partnerskich w celu realizacji programu nauczania Studiów, zgodnie z 

własnym systemem pobierania opłat. Koszty pobytu w uczelni partnerskiej student pokrywa z 

środków własnych. W przypadku zalegania przez studenta z opłatami za miejsce w akademiku, 

koszty pokryte zostaną przez jego uczelnię macierzystą. 

4. Stypendia dla studentów Studiów wypłacane będą przez Uczelnię macierzystą. 

§ 5.  

1. Studenci kierunku Chemia budowlana studiować będą w uczelni macierzystej przez pierwsze 

cztery semestry według jednakowych dla Uczelni partnerskich planów i programów studiów. 

Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych uczelniach, po jednym semestrze na 

każdej z nich. Semestr VII realizowany będzie ponownie w uczelni macierzystej studenta. 

2. Zasady i tryb organizacji studiów określone są w regulaminie tych studiów, dostępnym na stronie 

www.chemiabudowlana.edu.pl 

3. W przypadku odmowy realizowania trybu studiów zgodnie z punktem 1 i 2 niniejszego paragrafu 

student zostanie skreślony z listy studentów przez dziekana właściwego wydziału. 

4. Egzaminy dyplomowe będą składane przed komisją wydziału, który rekrutował studenta i będą 

odbywać się na zasadach obowiązujących na tym wydziale. W skład komisji mogą wchodzić 

również przedstawiciele wydziałów pozostałych Stron Porozumienia. 

5. Dyplom ukończenia Studiów będzie wydawany przez Uczelnię, która rekrutowała studenta, 

według wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych 

absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. nr 

11 poz.61 z 2009r. z późn. zm.). Na stronie 7 dyplomu będzie zamieszczana informacja o 

uczelniach Stronach Porozumienia. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: 

„Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez 

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”. 

6. W przypadkach, do których nie stosuje się zapisów niniejszej umowy lub regulaminu studiów 

Chemia budowlana decyzje podejmuje dziekan właściwego wydziału. 

 

§6.  

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

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

danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku 

obciążać będą Studenta.  

§ 7. 

Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta.   

 

§ 8. 

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

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, 

Statutu Politechniki Gdańskiej, Regulaminu studiów w Politechnice Gdańskiej, Uchwały Senatu 

Politechniki Gdańskiej.  

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

powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni.  

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

Stron.  

  

 

 

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

……………………………………………… 

     (podpis i pieczęć przedstawiciela Uczelni)                                          (czytelny podpis Studenta) 

http://www.chemiabudowlana.edu.pl/

