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Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie 

Jan Dlugosz University in Czestochowa 
 

UMOWA  
dot. międzynarodowej wymiany akademickiej 

w formie stażu studenckiego 

ДОГОВІР 

щодо семестрального академічного обміну 
в формі студентського стажування 

DANE STUDENTA/ДАНІ СТУДЕНТА 

Imię i nazwisko studenta 
Ім’я і прізвище студента 

POTAPCHUK YULIIA / POTAPCHUK YULIIA 
 (drukowane litery, zgodnie z danymi w paszporcie/ друковані літери, відповідно даних паспорту ) 

Planowany okres stażu 
Планований термін стажування  

od/ від 27-02-2021 do/ до 07-06-2021 

ZASADY WYMIANY/ПРАВИЛА ОБМІНУ 
I. Okres wymiany: 
1. Okres stażu studenta w Uniwersytecie 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w 
Częstochowie (UJD) nie może byd krótszy niż trzy miesiące 
kalendarzowe, minimum 92 dni. 

2. Podczas stażu w UJD studenta obowiązuje harmonogram 
roku akademickiego UJD. Student ma prawo do przerw w 
zajęciach wynikających z harmonogramu roku 
akademickiego UJD bez obowiązku ich odrobienia. 

3. W przypadku przerwania stażu przez studenta 
niewynikającego z harmonogramu roku akademickiego 
UJD, okres stażu ulega automatycznemu przedłużeniu o 
czas nieobecności. 

4. W roku akademickim 2020/2021 w związku z sytuacją 
epidemiologiczną staż może byd realizowany w formie 
stacjonarnej w siedzibie UJD, zdalnej z wykorzystaniem 
technologii kształcenia na odległośd lub hybrydowej. 

II. Odpowiedzialnośd finansowa: 

1. Realizacja procesu kształcenia w UJD dla uczestników 
wymiany semestralnej (min. 3 miesiące) jest bezpłatna. W 
przypadku przerwania nauki w ciągu trwającego semestru 
z winy studenta (za wyjątkiem nieprzewidzianych 
okoliczności), student zobowiązany jest do zwrotu UJD 
kosztów nauczania w wysokości 400 EURO. 

2. Koszty związane z ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, 
zwrotną kaucją, wyżywieniem oraz koszty transportu 
pokrywają osoby, które uczestniczą w wymianie 
semestralnej. 

3. W przypadku przerwania nauki w ciągu trwającego 
semestru, student zobowiązany jest do zwrotu kosztów 
zakwaterowania poniesionych przez UJD. 

III. Zaświadczenie o odbyciu stażu: 
1. Student otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu oraz 

zaświadczenie o zaliczeniu zrealizowanych przedmiotów. . 

I. Термін обміну: 
1. Термін стажування студента в Університеті Гуманітар-

но-Природничому ім. Яна Длугоша в Ченстохові (УЯД) не 
може бути коротший ніж три календарних місяці, міні-
мум 92 дні. 

2.  Під час стажування студента в УЯД обов’язковим є до-
тримання графіку року академічного УЯД. Студент має 
право на перерви в заняттях, які зумовлені графіком УЯД 
без вимоги їх відпрацювання. 

3. У випадку перервання стажування студентом, що не 
зумовлене графіком року академічного УЯД, термін 
стажування автоматично продовжується на період від-
сутності студента. 

4. У 2020/2021 навчальному році в зв’язку з епідеміологі-
чною ситуацією стажування може проводитись у стаці-
онарній формі безпосередньо в UJD, дистанційно із за-
стосуванням дистанційного навчання або гібридово. 

II. Фінансова відповідальність 

1. Навчання в УЯД для учасників семестрального обміну 
(мінімум 3 місяці) є безкоштовним. У випадку припи-
нення навчання під час триваючого семестру з вини 
студента (за винятком непередбачуваних обставин), 
студент зобов'язаний повернути вартість навчання УЯД у 
розмірі 400 євро. 

2. Кошти на страхування, проживання, кауцію, харчування 
та транспортні витрати покривають особи, які беруть 
участь в обміні студентів. 

3. У випадку припинення навчання під час триваючого 
семестру, студент або аспірант зобов'язаний повернути 
кошти за проживання в гyртожитку УЯД. 

III. Свідоцтво про стажування: 
1. Студент отримує свідоцтво про стажування і свідоцтво 

про зарахування реалізованих навчальних дисциплін 

ZOBOWIĄZANIE I PODPIS STUDENTA/ОБОВ’ЯЗКИ І ПІДПИС СТУДЕНТА 
Zobowiązuję się do: 
1. posiadania ważnego paszportu, ważnej wizy i ważnego 

ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce podczas realizacji 
stażu w UJD, 

2. posiadania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwskazao do podjęcia kształcenia na obranym 
kierunku i formie kształcenia, 

3. uczestnictwo w zajęciach, które zostały wpisane do 
programu stażu, 

4. przestrzegania regulaminów i przepisów obowiązujących w 
UJD. 

Я зобов'язуюся: 
1. володіти дійсним паспортом, дійсною візою  та дійсним 

страхуванням на термін перебування в Польщі під час 
стажування в УЯД, 

2. володіти медичною довідкою, що підтверджує відсут-
ність протипоказань до навчання на обраній спеціаль-
ності та формі навчання, 

3. брати участь в заняттях, включених до програми стажу-
вання, 

4. дотримуватися правил та нормативних актів, що діють в 
УЯД. 

 
________27.02.2021______________________________________________ 

data/ дата  czytelny podpis studenta/ розбірливий підпис студента 

 

  




