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ZARZĄDZENIE Nr 105/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 września 2009 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się Regulamin kursów dokształcających w Uniwersytecie 
Wrocławskim, w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Dział Organizacyjny – 2009) 2 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 105/2009 
z dnia 21 września 2009 r. 
 

REGULAMIN  KURSÓW  DOKSZTAŁCAJ ĄCYCH  
W  UNIWERSYTECIE  WROCŁAWSKIM 

 
 

I.  Przepisy ogólne 
 

§ 1 
W Uniwersytecie Wrocławskim kursy dokształcające prowadzą: 

1/ Wydziały, 
2/ jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe zwane dalej 

„jednostkami uprawnionymi”. 
 

§ 2 
Celem kursów dokształcających jest: 

1/ podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych, 
2/ poszerzanie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu, 
3/ aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki. 

 
§ 3 

Regulamin określa ogólne zasady organizacji kursu dokształcającego. 
 

 
II.  Zasady uruchamiania kursu dokształcającego 

 
§ 4 

1. Kurs dokształcający prowadzony na Wydziale uruchamia Dziekan, a w „jednostkach 
uprawnionych” Dyrektor/Kierownik jednostki, na wniosek nauczyciela akademickiego 
zatrudnionego w Uniwersytecie Wrocławskim, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
zatwierdzony przez Radę Wydziału lub Radę „jednostki uprawnionej”. 

2. Wniosek dotyczący uruchomienia kursu dokształcającego powinien zawierać: 
1/ nazwę kursu z podaniem zakresu tematycznego, 
2/ nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie, 
3/ okres trwania kursu, 
4/ przewidywany termin rozpoczęcia zajęć, 
5/ plan i program kursu zgodny z wytycznymi Senatu, 
6/ wymagania stawiane kandydatom, 
7/ wstępny kosztorys, 
8/ zasady odpłatności, 
9/ przewidywaną liczę uczestników, 
10/ nazwisko i imię osoby proponowanej na kierownika, spośród osób 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce 
prowadzącej kurs dokształcający. 

3. Informację o uruchomieniu kursu dokształcającego z podaniem nazwy, zakresu 
tematycznego, programem oraz wstępnym kosztorysem, Dziekan lub Dyrektor/Kierownik 
„jednostki uprawnionej” przesyła Rektorowi, który dokonuje zatwierdzenia kosztorysu. 

4. Rektor może wstrzymać uruchomienie kursu dokształcającego, jeżeli jego tematyka nie 
mieści się w działalności statutowej Uczelni. 
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III.  Organizacja kursu dokształcającego 
 

§ 5 
1. Dziekan Wydziału, a w przypadku „jednostki uprawnionej” Dyrektor/Kierownik, jest 

odpowiedzialny za przebieg i organizację procesu dydaktycznego prowadzonych kursów 
dokształcających. 

2. Plany i programy kursów dokształcających każdorazowo uchwala Rada Wydziału lub 
Rada „jednostki uprawnionej”. 

 
§ 6 

1. Kursy dokształcające prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski są odpłatne. 
2. Wysokość opłat za kurs dokształcający ustalana jest na podstawie kosztorysu.  
3. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat reguluje umowa o świadczenie usług 

edukacyjnych. 
 

§ 7 
Do obowiązków kierownika kursu dokształcającego należy: 

1/ opracowanie planu i programu zajęć dydaktycznych zgodnie  
z wytycznymi uchwalonymi przez Senat i przedstawienie ich do 
zatwierdzenia Radzie Wydziału lub Radzie „jednostki uprawnionej”, 

2/ przeprowadzenie rekrutacji, 
3/ zapewnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć, 
4/ opracowywanie sprawozdań finansowych dla Kwestury, 
5/ przygotowanie dla uczestników świadectw ukończenia kursu 

dokształcającego, 
6/ sporządzenie kosztorysu. 
 

IV.  Warunki uczestnictwa w kursie 
 

§ 8 
Warunkiem uczestnictwa w kursie dokształcającym jest: 

1/ złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór 
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2/ podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu 
dokształcającego o świadczenie usług edukacyjnych, 

3/ złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy 
o świadczenie usług edukacyjnych. 

 
§ 9 

1. Skreślenie uczestnika kursu z listy następuje w przypadku: 
1/ rezygnacji z kursu, 
2/ nie uzyskania w terminie zaliczeń lub nie zdania egzaminów, 
3/ nie dokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie. 

2. Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik kursu dokształcającego. Od decyzji tej 
przysługuje odwołanie do Dziekana Dyrektora/Kierownika „jednostki uprawnionej”,  
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
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V. Przebieg i zakończenie kursu dokształcającego 
 

§ 10 
1. Uczestnik kursu dokształcającego zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach 

dydaktycznych. 
2. Uczestnik kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu według wzoru określonego  

w odrębnych przepisach, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
3. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego jest zrealizowanie 

programu przewidzianego w planie kursu kształcenia, złożenie egzaminów 
przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, 
jeżeli program kursu to przewiduje. 

 
§ 11 

1. Wniesiona przez uczestnika opłata jest zwracana w całości w przypadku odwołania kursu 
przed rozpoczęciem zajęć. Kurs może zostać odwołany najpóźniej 10 dni przed 
planowanym rozpoczęciem. 

2. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania, opłata zostaje zwrócona 
proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć. 

3. Zwrot opłaty częściowej jest uzależniony od okresu obowiązywania umowy. 
4. Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych udokumentowanych 

przyczyn niezależnych od uczestnika kursu. 
5. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat są uregulowane w umowie z uczestnikiem kursu. 
 

VI.  Postanowienia końcowe 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Rektor. 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 
 

Jednostka organizująca……………………………………… 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika 
 
 
Dane dotyczące kursu 

Numer kursu  

Temat kursu  

Termin kursu  

Dane osobowe uczestnika 

Nazwisko i imię (imiona)  
Numer Identyfikatora (jeśli 
dotyczy) 

 

Adres zamieszkania  

Adres korespondencyjny (jeśli 
jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

Telefon kontaktowy  

Adres mailowy (drukowanymi 
literami) 

 

Numer PESEL  

Seria i numer dokumentu 
tożsamości  

 

 
Zainteresowania uczestnika 
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Czym Pani/ Pan się interesuje? W kursach o jakiej tematyce chciał(a)by Pani/Pan brać udział? 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Wrocławski, 
 pl. Uniwersytecki 1, 

 moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu na potrzeby niezbędne do 
realizacji rekrutacji w ramach kursów prowadzonych przez 

………………………………………..Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w celu informowania mnie 
 o wydarzeniach popularno-naukowych organizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim 

  

Miejscowość, data podpis uczestnika (czytelny) 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z dokumentem „Regulamin kursów dokształcających w 
Uniwersytecie Wrocławskim”  

  

Miejscowość, data podpis uczestnika(czytelny) 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

           
 


