Wzór Umowy
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza WSNS nr 06/2017 z 28.04.2017 r.

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA
zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie, pomiędzy:
Wyższą Szkołą Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, zwaną dalej Uczelnią reprezentowaną przez:
Adama Żerel – Kanclerza Uczelni
a
Panią/em ………………………….,
zamieszkałą/ym ………………………………………….,
zwaną/ym dalej Studentem,
§1
Przedmiotem Umowy o warunkach odpłatności za studia zwaną dalej Umową jest określenie warunków odpłatności
czesnego za studia, określenie warunków opłat związanych z tokiem studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych/niestacjonarnych,* kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku
……………………………………………..,
zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z
późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
§2
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy, a w szczególności:
1) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, określonych przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego,
2) warunki kadrowe do prowadzenia studiów pierwszego stopnia,
3) warunki materialne i lokalowe,
oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta, z uwzględnieniem możliwego
wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem studiów.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że warunki studiowania są określone zgodnie z wymogami Ustawy, a szczegółowe
informacje w danym roku akademickim zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin, wykaz nazwisk osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz
warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta za pośrednictwem
strony internetowej Uczelni www.wsns.edu.pl oraz tablicy ogłoszeń na terenie Uczelni przed rozpoczęciem każdego
roku akademickiego.
2. Informacje o warunkach studiowania oraz o odpłatnościach za studia, a także informacje bieżące i ogłoszenia,
Uczelnia będzie zamieszczać na stronie internetowej www.wsns.edu.pl. Dostęp do części informacji wymaga
autoryzacji i jest możliwy poprzez konto, które Student otrzymuje po przyjęciu na studia.
3. Student zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej
Uczelni.
§4
1. Prawa i obowiązki Studenta określa w szczególności Regulamin studiów, którego treść znajduje się na stronie
internetowej Uczelni oraz w Dziekanacie.
2. Student oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Regulaminie studiów i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
§5
1. Studia podjęte przez Studenta po spełnieniu wszystkich przesłanek przewidzianych w Regulaminie studiów,
kończą się tytułem zawodowego licencjata i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia,
zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. W przypadku niemożliwości zapewnienia Studentowi przez Uczelnię warunków do ukończenia studiów zgodnie
z niniejszą Umową z powodu likwidacji kierunku studiów lub Uczelni, organy Uczelni będą podejmować aktywne
działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta w innej uczelni na warunkach
zbliżonych do warunków wynikających z niniejszej Umowy.
§6
Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) obejmujących zajęcia dydaktyczne, sesje
egzaminacyjne, praktyki i wakacje. Studia trwają 6 semestrów.

§7
1. Wysokość odpłatności za studia (czesne) i innych opłat związanych z tokiem studiów na dany rok akademicki,
zasady ich wnoszenia, okoliczności wymagające tych opłat, zasady i terminy ich uiszczania są określane
zarządzeniem Kanclerza Uczelni w formie Regulaminu opłat za studia, stanowiący integralną część niniejszej
Umowy.
2. Treść zarządzenia o odpłatnościach za studia obowiązujących w danym roku akademickim opublikowana jest
na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy ogłoszeniowej na terenie Uczelni.
3. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy wysokość czesnego i innych opłat związanych z tokiem studiów może
ulec zmianie o kwotę nie wyższą niż wyliczoną w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, za poprzedni rok.
4. Zmiany w opłatach czesnego, stanowią zmianę Umowy i dla swej ważności wymagają aneksu do Umowy.
5. W terminie 14 dni od dnia doręczenia aneksu, o którym mowa w ust. 4, Student ma prawo odstąpić od niniejszej
Umowy, składając Uczelni pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
6. Opłaty wynikające z niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, Student wnosi na rachunek bankowy Uczelni nr
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
7. Za termin płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Uczelni. Każdorazowe opóźnienie w zapłacie
wszelkich opłat należnych z tytułu studiowania lub ich dokonanie w niepełnej kwocie, może skutkować naliczeniem
przez Uczelnię odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§8
1. Umowa rozwiązuje się z chwilą ukończenia studiów przez Studenta.
2. Student ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie, poprzez złożenie w dziekanacie pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z nauki.
3. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem złożenia przez Studenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów
bądź w terminie określonym w tym oświadczeniu, jeżeli jest to data późniejsza niż dzień złożenia przedmiotowego
oświadczenia lub skreślenia z listy studentów.
4. Student obowiązany jest uiścić opłaty za okres do dnia rozwiązania Umowy. Uczelnia nie zwraca opłat
poniesionych za czas studiów do dnia rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 8 ust. 3 Umowy lub do dnia
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.
5. W przypadku zaprzestania przez Studenta uiszczania opłat za studia, zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy,
Uczelnia wzywa na piśmie Studenta do zapłaty zaległych opłat, wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin do
ich zapłacenia, do których może doliczyć odsetki ustawowe wyliczone do dnia zapłaty.
6. Niewniesienie opłat w wyznaczonym dodatkowym terminie może być podstawą do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym i skreślenia z listy studentów.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy oraz
przepisy wewnętrzne Uczelni.
§10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych
osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.
2. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb Uczelni związanych
z realizacją niniejszej Umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.
U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§12
1. W przypadku zaległości finansowych Studenta Uczelnia zastrzega sobie prawo dochodzenia należnych jej
roszczeń, w tym na drodze postępowania windykacyjnego zleconego upoważnionej jednostce, jak również na
drodze sądowej.
2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów na tle wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy
będzie sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
§13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

…………………………………
(imię i nazwisko Studenta)

……………………………….
(Kanclerz Uczelni)

