2018/2019

UMOWA O KSZTAŁCENIE – STUDIA PODYPLOMOWE
W dniu ........................ w Pruszkowie, pomiędzy:
Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, ul. Andrzeja 1
reprezentowaną przez: dr Ewę Strupińską -Thor – Rektora,
zwaną dalej Uczelnią,
a
Panem/Panią ٭..........................................................................................................................................................................., posiadającym (cą) numer
PESEL ...................................., zam. w ...................................................................... przy ul. ........................................................................m. ….........,
legitymującym (cą) się dowodem osobistym numer ......................................., adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania)
..................................................................................................................., zwanym ( ną) dalej Słuchaczem, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Uczelnia jest wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych dnia 22 września 1999 r. pod numerem 167 i posiada uprawnienia do
kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz administracja. Uczelnia działa zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668 ). Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Absolwent studiów podyplomowych prowadzonych przez
Uczelnię otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

1.

§2
Słuchacz oświadcza, że od ................................................................................................... semestru roku akademickiego ............ / ............. będzie
uczęszczał na niestacjonarne studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnię w zakresie wiedzy o społeczeństwie z uwzględnieniem realizacji
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.
3.

Uczelnia oświadcza, że przyjmuje Słuchacza na studia określone w ust. 1 pod warunkiem, że Dziekan wyda decyzję o przyjęciu na studia.
W przypadku nie przyjęcia Słuchacza na studia z winy Uczelni wpłacona opłata podlega zwrotowi.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

§3
Uczelnia zobowiązuje się do kształcenia Słuchacza zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz z programem kształcenia ustalonym przez
Uczelnię na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668 ) oraz
odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uczelnia oświadcza, że zatrudnia kadrę dydaktyczną zapewniającą kształcenie Słuchacza zgodnie z programem kształcenia.
§4
Słuchaczowi przysługują prawa i obowiązki określone w Regulaminie Studiów Podyplomowych Uczelni.
Słuchacz oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania: Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz
Zarządzenia Kanclerza dotyczącego wysokości opłat i sposobu ich pobierania.
§5
Wszystkie opłaty, do wnoszenia których zobowiązany jest Słuchacz na podstawie niniejszej umowy, powinny zostać zapłacone na rachunek
bankowy Uczelni.
Opłaty związane z przyjęciem i studiowaniem Słuchacza w Uczelni oraz terminy wnoszenia opłat ustalone zostają
w sposób następujący:
a)
b)

jednorazowa opłata w wysokości 2500 zł, wnoszona do 23 marca ,
lub
opłata ratalna: dwie raty w wysokości każda po 1350 zł, wnoszone do 23 marca i do 19 października.

3.

Kanclerz na mocy Zarządzenia, podanego do wiadomości Słuchaczy poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uczelni oraz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Uczelni, ustala wysokość opłat dodatkowych i sposób ich pobierania za:
a) zaliczenie poprawkowe oraz egzamin poprawkowy,
b) egzamin komisyjny,
c) każdą różnicę programową,
d) powtarzanie przedmiotu,
e) wydanie duplikatu indeksu,
f) wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

4.

Opłaty określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu płatne są przed terminem dokonania przez Uczelnię czynności, których dotyczą.
W przypadku nie wpłynięcia środków na rachunek bankowy Uczelni należy okazać dowód potwierdzający wpłatę pracownikom Dziekanatu
Uczelni w dniach i godzinach ich dyżurów.
Dniem wniesienia opłaty przez Słuchacza jest dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Uczelni. Z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat
Wyższej Szkole przysługiwać będą odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
W razie wystąpienia zaległości we wnoszeniu opłat przez Słuchacza, wnoszone opłaty będą zaliczane przez Uczelnię w pierwszej kolejności na
poczet odsetek od nieterminowo dokonanych opłat oraz zaległych opłat.
Kanclerz na mocy Zarządzenia ustala wysokość opłat za studia. Zarządzenie zostaje podane do wiadomości Słuchaczy poprzez umieszczenie na
stronie internetowej Uczelni oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Uczelni.

5.
6.
7.
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1.
2.
3.

§6
Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia zakończenia przez Słuchacza kształcenia w zakresie studiów określonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy. Dniem zakończenia kształcenia jest dzień złożenia egzaminu końcowego przez Słuchacza.
Umowa ulega rozwiązaniu w dniu skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy w trybie określonym w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożonej po terminie prawomocnej decyzji o przyjęciu na studia, jak również rozwiązania niniejszej umowy
w trakcie trwania semestru Uczelnia nie zwraca opłat za dany semestr.

1.

§7
Studia trwają dwa semestry. Przedstawione stawki opłat obowiązują w przypadku terminowego ukończenia studiów. W przypadku wydłużenia
obowiązującego toku studiów wysokość czesnego będzie określona według stawek obowiązujących w bieżącym roku akademickim w danym
toku studiów.

1.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................
Rektor Uczelni

........................................
Słuchacz
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