
                                             

Umowa uczestnictwa w II edycji studiów podyplomowych

pn. "Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i

naukach o zdrowiu"

w roku akademickim 2014/2015

Nr ..... /BIO2/ROK

realizowanych w ramach projektu „Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik distance learning

na  UMB” Priorytetu  IV.  Szkolnictwo  wyższe  i  nauka,  Działanie  4.3.  Wzmocnienie  potencjału

dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej Projektem

została  zawarta  w  dniu  ……............  pomiędzy  Uniwersytetem  Medycznym  w  Białymstoku,

z  siedzibą  w  Białymstoku  przy  ul.  Kilińskiego  1,  zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Uczelnią”,

reprezentowaną  przez:  Prorektora  ds.  Nauki  i  Współpracy  Międzynarodowej  -  prof.  dr  hab.  Adama

Krętowskiego,

a Panią/Panem:

Imię/imiona i Nazwisko: ………………………………………………………………...............………................

Adres zamieszkania:

.......................................................................................................................................................................

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

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania):

.......................................................................................................................................................................

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

PESEL: .........................................................................................................................................................

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Słuchaczem, o następującej treści:

§1

Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  trwania  II  edycji  studiów  podyplomowych pn.  "Biostatystyka  –

zastosowania  statystyki  w medycynie  klinicznej,  biologii  i  naukach o zdrowiu",  obejmujących  łącznie

92 godziny lekcyjne,  w postaci  wykładów i  seminariów,  oraz 9 godzin  konsultacji  w ramach kursów

e-learningowych, prowadzonych w języku angielskim w terminie od października 2014 r. do września

2015 r.
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§2

1. Uczestnictwo w studiach podyplomowych jest nieodpłatne. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

3. Uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia zajęć przewidzianych harmonogramem studiów, w formie

wykładów,  seminariów  oraz  kursów  e-learningowych.  Harmonogram  studiów  stanowi  Załącznik

nr 1 do niniejszej umowy.

4. Studia  podyplomowe  będą  prowadzone  w  siedzibie  Uniwersytetu  Medycznego

w  Białymstoku,  za  wyjątkiem  konsultacji  modułów  realizowanych  w  formie  e-learning,  które

we wskazanych przez Uczelnię terminach będą mogły być przeprowadzane w dowolnym wybranym

przez słuchacza miejscu dającym techniczne możliwości przeprowadzenia takich konsultacji.

5.  Zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym - w soboty i niedziele - zgodnie z układem zajęć

dostepnym na stronie internetowej projektu, pod adresem: http://rok.umb.edu.pl.

6. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z przyczyn od Uczelni niezależnych jak

np. choroba wykładowcy. 

7. Uczelnia, w ramach niniejszej umowy, zapewnia Słuchaczowi materiały dydaktyczne przygotowane

przez wykładowców poszczególnych modułów (z wyłączeniem seminarium).

8. Uczelnia nie pokrywa kosztów dojazdu Słuchacza na miejsce odbywania studiów, zakwaterowania

w Białymstoku, ani kosztów wyżywienia Słuchacza.

§3

1. Słuchacz zobowiązuje się do:

1)  przestrzegania  przepisów  Regulaminu  studiów  podyplomowych  Uniwersytetu  Medycznego

w Białymstoku,

2)  starannego  przygotowywania  się  do  zajęć,  aktywnego  udziału  w  zajęciach  oraz  pracy  własnej

wynikającej z liczby punktów ECTS przyznanej poszczególnym modułom,

3) odrabiania zadanych prac domowych,

4) potwierdzania uczestnictwa na listach obecności,

5) wypełnienia i złożenia ankiet ewaluacyjnych,

6) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych,

7) rozpoczęcia i ukończenia studiów podyplomowych w wyznaczonym terminie,

2. W przypadku rezygnacji ze studiów, Słuchacz zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym

fakcie Uczelni w terminie 7 dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach. Jeżeli absencja, rezygnacja,

lub  skreślenie  Słuchacza  studiów  podyplomowych  z  listy  słuchaczy,  o  którym  mowa  w  pkt.  3  i  4,

spowoduje negatywne konsekwencje finansowe związane z nieosiągnięciem przez Uczelnię założonych

rezultatów projektu pn. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik „distance learning” na UMB,

Uczelnia wystąpi z finansowym  roszczeniem regresowym do Słuchacza studiów podyplomowych.
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3.  W  przypadku  powtarzających  się  nieusprawiedliwionych  nieobecności  na  zajęciach  i/lub

nieprzystąpienia  do egzaminów w wyznaczonym terminie,  Kierownik  Studiów Podyplomowych  może

podjąć decyzję o skreśleniu Słuchacza z listy słuchaczy.

4. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich egzaminów i złożenie raportu z projektu

końcowego.  Uczestnik  ma prawo  do  egzaminów poprawkowych,  ale  raport  można złożyć  tylko  raz,

w wyznaczonym z góry terminie.

§4

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej

ze stron. 

§5

W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają  właściwe

przepisy kodeksu cywilnego. 

Podpis Słuchacza                                          Podpis Prorektora ds. Nauki 

    i Współpracy Międzynarodowej UMB
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Załącznik nr 1

Harmonogram studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w

medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

ZJAZD DATA REALIZOWANE MODUŁY

1 25.10.2014 I (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)
II (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)
III (3 godz. - wideokonferencja)

2 15.11.2014 I (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)
II (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)
III (3 godz. - wideokonferencja)

3 29.11.2014 I (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)
II (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)
III (3 godz. - wideokonferencja)

4 06.12.2014 IV (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)
III (3 godz. - wideokonferencja)

5 13.12.2014 IV (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)

6 20.12.2014 IV (1 godz. - konsultacje w ramach modułu e-learningowego)

7 24.01.2015 V (3 godz. - wideokonferencja)
VIII (3 godz. - wykład tradycyjny)

25.01.2015 V (3 godz. - wideokonferencja)
VIII (3 godz. - wykład tradycyjny)

8 07.02.2015 V (3 godz. - wideokonferencja)
VIII (3 godz. - wykład tradycyjny)

08.02.2015 V (3 godz. - wideokonferencja)
VIII (3 godz. - wykład tradycyjny)

9 21.02.2015 VI (3 godz. - wideokonferencja)
VIII (3 godz. - wykład tradycyjny)

22.02.2015 X (2 godz. - seminarium)
VIII (3 godz. - wykład tradycyjny)

10 07.03.2015 V (3 godz. - wideokonferencja)
VII (3 godz. - wykład tradycyjny)

08.03.2015 X (2 godz. - seminarium)
VII (3 godz. - wykład tradycyjny)

11 28.03.2015 VI (3 godz. - wideokonferencja)
VII (3 godz. - wykład tradycyjny)
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29.03.2015 X (2 godz. - seminarium)
VII (3 godz. - wykład tradycyjny)

12 11.04.2015 IX (3 godz. - wykład tradycyjny)
VII (3 godz. - wykład tradycyjny)

12.04.2015 IX (3 godz. - wykład tradycyjny)
VII (3 godz. - wykład tradycyjny)

13 25.04.2015 VI (3 godz. - wideokonferencja)
X (2 godz. - seminarium)

26.04.2015 VI (3 godz. - wideokonferencja)

Dodatkowo odbędą się 2 zjazdy egzaminacyjne oraz 1 sesja poprawkowa.
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