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Umowa nr …………………….. dotycząca warunków odpłatności za studia i usługi edukacyjne 

 na studiach podyplomowych 

zawarta w dniu ………………. w Jeleniej Górze pomiędzy: 

 

Imię i nazwisko   ………………………………………………..................................... 

 

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………… 

 

numer dowodu osobistego ……………………..  

zwanym dalej „Słuchaczem” 

 

a 

 

Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, Wydział ………………………………… 

z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18, reprezentowanym przez: Dziekana Wydziału 

………………………………………………………………………………(imienne pełnomocnictwo) 

zwanym dalej „Uczelnią” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe 

pn. ……………………………………………………………………………………………… 

dalej zwanych „Studiami”, prowadzonych przez Uczelnię na Wydziale 

………………………………………… 

 

2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych: od dnia ……………. do dnia 

…………………….. 

 

§ 2 

Uczelnia oświadcza, że prowadzi studia podyplomowe 

pn. ……………………………………………………………………………………………… trwające 

3 semestry.  

 

§ 3 

Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia: 

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć, 

zgodnie ze szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi 

na podstawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej 

w Jeleniej Górze; 

2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów 

podyplomowych w Uczelni; 

3) obsługi administracyjno-technicznej studiów podyplomowych w Uczelni; 

4) możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, na zasadach określonych w regulaminie 

Biblioteki i Centrum Naukowego im. Jerzego Szmajdzińskiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze. 
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§ 4 

Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Studiów Podyplomowych w Karkonoskiej 

Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

 

§5 

Słuchacz zobowiązuje się do uczestniczenia i zaliczania zajęć przewidzianych w programie studiów. 

 

§ 6 

1. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe 

pn. ………………………………………………………, na rzecz Uczelni w wysokości 

…………………… zł, która została ustalona przez Rektora Uczelni, na konto bankowe 

w BZ WBK S.A. 1 Oddział w Jeleniej Górze nr 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 

2. Słuchacz zobowiązuje się wnieść opłatę za studia podyplomowe:  

1) za każdy semestr z góry przed rozpoczęciem semestru:  

a) do ….(za I semestr), w wysokości:  ……………… zł 

b) do …. (za II semestr), w wysokości: ……………… zł 

c) do …. (za III semestr), w wysokości: ……………… zł 

2) jednorazowo z góry za całe studia……………………………………………/data/ 

3) w dwóch ratach za semestr: I rata ……………………………...…………./data/ 

      w wysokości …...........................zł 

II rata….……………………………..………./data/ 

w wysokości …...........................zł 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 wnoszone są na pisemny wniosek Słuchacza, 

zatwierdzony przez Kierownika Studiów. 

 

4. Po ukończeniu studiów podyplomowych, Słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia, 

za które zobowiązuje się wnieść opłatę w wysokości 30 zł zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

nr 37/2008 z dn. 7 października 2008 r.. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem Studiów Podyplomowych 

w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje słuchacz, 

2 egzemplarze uczelnia. 

 

 

 

.................................................      ............................................. 

Uczelnia              Student/Studentka 

 


