UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
STUDIA PODYPLOMOWE
Umowa zawarta w dniu …………… pomiędzy:
Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu przy ulicy Akademickiej 4, reprezentowaną
przez ………………………………. – Kanclerza WSZiA, zwaną dalej Uczelnią,
a
Panią/Panem …………………………………………, PESEL ………………………………, zam.
………………………………………………………………………… zwaną/zwanym dalej Słuchaczem
o treści następującej:
§1
Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod liczbą porządkową 127.
§2
1. Uczelnia zobowiązuje się w stosunku do Słuchacza do realizacji programu kształcenia wybranego przez niego
kierunku studiów podyplomowych ……………….. prowadzonego w systemie zaocznym rozpoczynającego się
od dnia .......................... .
Program kształcenia uchwalany jest przez Radę Wydziału i realizowany jest na zasadach określonych planem
i Regulaminem studiów podyplomowych.
2. Warunki uczestniczenia w studiach podyplomowych i ukończenia studiów określa Regulamin studiów
podyplomowych.
§3
1. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu studiów podyplomowych oraz
zarządzeń i decyzji wydanych przez Władze Uczelni obowiązujących w trakcie trwania studiów.
2. Słuchacz potwierdza niniejszym, że zapoznał się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych.
§4
1. Słuchacz zobowiązuje się uiszczać wszelkie opłaty związane z odbywaniem studiów podyplomowych
w wysokości oraz w terminie określonym przez Dyrektora Studiów Podyplomowych.
2. Czesne za cały okres studiów podyplomowych, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi
…………………… (słownie: ……………………………….).
3. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie Słuchacz zobowiązany jest wpłacać na rachunek bankowy
Uczelni z dopiskiem …………………………………….. . Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu
należności na konto Uczelni.
4. Jeżeli Słuchacz zalega z opłatami, o których mowa w ust. 1, Uczelnia może zgodnie z przepisami Regulaminu
studiów podyplomowych, bez dodatkowych wezwań, skreślić go z listy słuchaczy i rozwiązać niniejszą umowę.
5. Opłata rekrutacyjna i czesne, należne i uiszczone w czasie trwania niniejszej umowy nie podlegają zwrotowi
niezależnie od przyczyny rezygnacji Słuchacza z podjęcia lub kontynuacji nauki w Uczelni oraz w przypadku
rozwiązania niniejszej umowy przez Uczelnię z przyczyn, o których mowa w Regulaminie studiów
podyplomowych, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu.
6. W razie rezygnacji z uczestnictwa w studiach podyplomowych Słuchaczowi przysługuje prawo zwrotu
czesnego w proporcji równej udziałowi zajęć pozostających do końca kształcenia w ilości zajęć ogółem na
danym kierunku studiów podyplomowych.
7. Słuchacz zobowiązuje się do wpłaty różnicy w przypadku, gdy opłacone raty czesnego są niższe niż część
czesnego nie podlegająca zwrotowi zgodnie z pkt 6.
8. W przypadku nie podjęcia lub przerwania nauki Słuchacz zobowiązuje się do złożenia pisemnej rezygnacji.
Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem statusu słuchacza studiów podyplomowych
i obliguje do regulowania zobowiązań finansowych aż do skreślenia z listy słuchaczy przez Władze Uczelni
zgodnie z niniejszą umową i Regulaminem studiów podyplomowych.
§5
1. Wpisanie Słuchacza na listę słuchaczy WSZiA nastąpi z dniem podpisania umowy o świadczenie usług
edukacyjnych.
2. Wszelką korespondencję do Słuchacza Uczelnia kierować będzie na adres zamieszkania podany w umowie.
Powyższe nie dotyczy odpowiedzi na podania studentów, w tym przypadku student odbiera odpowiedź Władz
Uczelni w biurze Centrum Studiów Podyplomowych osobiście. Słuchacz zobowiązany jest zawiadomić
Uczelnię pisemnie o każdej zmianie adresu oraz o zmianie danych osobowych.

§6
1. Umowę niniejszą strony zawarły na czas trwania studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu z dniem złożenia przez Słuchacza
pisemnej rezygnacji oraz w dacie skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych na podstawie
i trybie określonym w Regulaminie studiów podyplomowych, co nie zwalnia Słuchacza z obowiązku
uregulowania zobowiązań finansowych za okres pobierania nauki na zasadach określonych niniejszą umową
oraz Regulaminem studiów podyplomowych.
3. W przypadku reaktywacji, wniosek Słuchacza o reaktywację jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
kontynuację kształcenia w WSZiA na warunkach określonych w niniejszej umowie. Niniejsza umowa
obowiązuje od daty podjęcia decyzji o reaktywacji.
4. Warunkiem wydania Słuchaczowi oryginału świadectwa ukończenia studiów oraz innych dokumentów
(np. certyfikatów) jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych Słuchacza na rzecz Uczelni.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o szkolnictwie wyższym oraz postanowienia Statutu Uczelni, Regulaminu studiów
podyplomowych oraz zarządzeń i decyzji wydanych przez Władze Uczelni obowiązujących w trakcie trwania
studiów.
2. W terminie 14 dni od podania do wiadomości zmian aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, Słuchacz ma
prawo odmówić na piśmie przyjęcia zawartych w nich zmian. Odmowa jest równoznaczna z wypowiedzeniem
przez Słuchacza w trybie natychmiastowym niniejszej umowy i rezygnacją ze studiów podyplomowych
w WSZiA.
3. Wszelkie zmiany umowy nie wynikające ze zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Uczelni
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie, w innym
przypadku strony poddają pod orzecznictwo sądu właściwego według przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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