UMOWA nr ……………. /………………./2018
określająca warunki odpłatności za studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie
zawarta w dniu ………………………………….. w Szczecinie pomiędzy:
Panią/Panem* ………………………………………………………………… , zamieszkałą/ym:
ul. ……………………………………………………… kod ……………………………………. miejscowość
PESEL: ………………………………………….
zwanym dalej Słuchaczem,
a
Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w Szczecinie, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją „165”
w dniu 08 września 1999 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-644/RO/99, zwaną
dalej Uczelnią, reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora Dariusza Gawrysia, w imieniu, którego oświadczenie
woli składa specjalista ds. studentów, Anna Kowal-Limańska– na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03.03.2016 r.
§1
Przedmiotem umowy są warunki odpłatności za studia podyplomowe Kierunek: ……………………………………………..

1.

1.

2.
3.

1.

§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji planu i programu nauczania studiów podyplomowych
……………………………………………………………………. i obejmuje okres ……………… semestrów w roku akademickim
…………………………….., i kończy się – z zastrzeżeniem innych przypadków określonych w niniejszej umowie lub
w obowiązujących przepisach prawa – z chwilą pozytywnego zaliczenia przewidzianych programem studiów
egzaminów oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
§3
Odpłatność za studia podyplomowe obejmuje czesne oraz inne opłaty wynikające z Regulaminu studiów
podyplomowych Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie (zwanym dalej Regulaminem) oraz
obowiązujących przepisów prawa.
Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Integracji
Europejskiej w Szczecinie oraz Statutem tej uczelni i zobowiązuje się ich przestrzegać.
Wysokość czesnego za studia podyplomowe oraz innych opłat jest ustalana Zarządzeniem Kanclerza,
obowiązującym na dany rok akademicki i podawanym do wiadomości Słuchaczy za pośrednictwem tablicy
ogłoszeń w siedzibie Uczelni oraz na stronie internetowej.
§4
Słuchacz zobowiązuje się do opłacania czesnego, w wysokości i terminach wskazanych poniżej:
a)

…………………… zł - w terminie do dnia ……………… , jeśli czesne jest płatne jednorazowo;*

b)

………………… …zł – płatne w dwóch równych ratach po …..., w terminach do: ……………..
(I rata) i do 10.03.2019 roku (II rata), jeśli czesne płatne jest semestralnie;*

c)

………………….. zł – płatne w miesięcznych ratach po …... w terminach wskazanych poniżej,
jeśli czesne opłacane jest w systemie rat miesięcznych:*
I rata – …………………………… do ………………………………. r.;
II rata - …………………………… do ………………………………. r.;
III rata – …………………………… do ………………………………. r.;
IV rata –…………………………… do ………………………………. r.;
V rata - …………………………… do ………………………………. r.;
VI rata – …………………………… do ………………………………. r.;
VII rata- …………………………… do ………………………………. r.;

* właściwe zaznaczyć

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kanclerz Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, na wniosek
słuchacza, może obniżyć wysokość stawki czesnego, bądź zmodyfikować warunki jego zapłaty na rzecz Uczelni,
co wymaga sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do niniejszej umowy, w formie pisemnej.
Słuchacz zobowiązuje się do regularnego opłacania czesnego określonego w §4 pkt. 1 niniejszej umowy
w sposób: jednorazowo / w dwóch ratach-/ w 7 ratach*.
2.

Za datę uiszczenia czesnego uważa się datę uznania rachunku bankowego Uczelni. Każdorazowe opóźnienie w
zapłacie czesnego (lub określonej raty) lub jej dokonanie w niepełnej wysokości skutkuje naliczeniem przez
Uczelnię odsetek ustawowych za opóźnienie.
§5
Oprócz czesnego, Słuchacz ponosi inne opłaty (za usługi edukacyjne):
a. opłata wpisowa na studia podyplomowe w wysokości 99,00 zł.,
b. opłata za wydanie Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych w wysokości 30,00 zł.
§6
W przypadku zaległości w opłacie zostanie wdrożony proces windykacji zadłużenia.
§7
1. Umowa wygasa z chwilą uzyskania przez Słuchacza Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych.
2. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed upływem czasu jej obowiązywania, o którym mowa w ust. 1
powyżej w przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych przez Słuchacza.
3. Rezygnacja ze studiów podyplomowych wymaga zachowania formy pisemnej , którą słuchacz zobowiązany
jest doręczyć Uczelni. Ewentualne nadpłaty czesnego, zostaną zwrócone Słuchaczowi w terminie 7 dni
roboczych od dnia rozwiązania umowy. Pomimo rezygnacji Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty czesnego
należnego za okres poprzedzający złożenie rezygnacji.
§8
1. Prawa i obowiązki Słuchacza i Uczelni niewyszczególnione w niniejszej umowie, zawierają Regulamin
studiów podyplomowych i Statut Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, obowiązujące w Uczelni zgodnie
z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018.1668 t.j. z dnia
30.08.2018 roku) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (dz. U. 2016.1842 t.j.
z dnia 15.11.2016 – w zakresie w jakim przepisy tej ustawy mają zastosowanie) oraz w zarządzeniach
Rektora i Kanclerza wydawanych zgodnie z Regulaminem i Statutem.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Integracji
Europejskiej w Szczecinie oraz inne akty prawa wewnętrznego uczelni.
§9
Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości
polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrywania sporów na tle zawarcia i wykonywania
umowy będzie Sąd miejscowo właściwy, zgodnie z regulacjami wynikającymi z Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.......................................
w imieniu Uczelni

* właściwe zaznaczyć
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Słuchacz

