Załącznik do Uchwały nr 22/2017
Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23.10.2017

Umowa nr ……………………………. dotycząca warunków pobierania oraz wysokości
opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych
(wzór)

zawarta w dniu ………………………. w Jeleniej Górze pomiędzy:
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
adres zamieszkania………………..…………………………………………………………..
PESEL ................................................numer dowodu osobistego ……………………………
nr albumu ……………………………………..
nr tel. kontaktowego …………………………..
zwaną/ym dalej „Studentem”
a
Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze,
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18, zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną
przez: Dziekana Wydziału ………………………………… działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia ................................................................
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
świadczone na rzecz Studenta na studiach niestacjonarnych na kierunku
………………………………………………………..
prowadzonym
na
Wydziale
……………………………………………………….., na podstawie art. 160a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).
§2
W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Student zobowiązuje się do:
1) wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w wysokości określonej w załączniku
do niniejszej umowy (cennika);
2) pisemnego powiadomienia Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych
w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą
Studenta;
3) wnoszenia opłat za wydanie legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia
studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język
obcy w kwotach maksymalnych podanych w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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§3
1. W przypadku przyznania usług edukacyjnych podlegających opłacie, student jest
zawiadamiany pisemnie o przyznaniu tych usług oraz wysokości i terminie wniesienia
opłaty.
2. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
3. Uczelnia pobiera odsetki ustawowe za zwłokę w dokonaniu płatności, które student był
zobowiązany wnieść w wyznaczonych terminach.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 Student wnosi na konto Uczelni:
BZ WBK S.A. 1 Oddział w Jeleniej Górze nr 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

1.
2.

3.

4.
5.

§4
Umowa zostaje zawarta na planowany okres studiów wybranych przez Studenta
wynoszący ........................... semestrów.
Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu czasu, o którym mowa w ust. 1;
2) z dniem złożenia egzaminu dyplomowego;
3) z dniem prawomocnej decyzji o skreśleniu Studenta z listy studentów, bez
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym;
4) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów (jest równoznaczne
z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym);
5) w przypadku niewywiązywania się przez studenta z zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy zgodnie z regulaminem studiów, czas trwania studiów ulegnie
przedłużeniu, wysokość opłat określone w cenniku, o którym mowa w § 2 pkt 1,
są aktualizowane w formie aneksu.
Rozwiązanie niniejszej umowy nie pozbawia uczelni możliwości dochodzenia roszczeń
w przypadku nie wywiązywania się przez Studenta z zobowiązań finansowych.
W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub po skreśleniu z listy
studentów, studentowi przysługuje – na jego pisemny wniosek – zwrot wpłaconej opłaty
w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych programem kształcenia
i ponoszonych przez uczelnie kosztów (np. opłaty bankowe), licząc od dnia, w którym
student złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy studentów. Decyzję w tej
sprawie podejmuje dziekan po zasięgnięciu opinii kwestora.
§5

Student oświadcza, co następuje:
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię moich danych osobowych w celu
prawidłowego świadczenia usług przez Uczelnię, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
i zostałem/am poinformowany/a, że:
a) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz do ich poprawiania,
b) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (58-503 przy
ul. Lwóweckiej 18, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest administratorem
podanych przeze mnie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Uczelnię
w
celu
podjęcia
przez
Uczelnię
niezbędnych
działań
związanych
z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także
w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Uczelni. Dane osobowe
mogą być przekazane przez uczelnię wyłącznie podmiotom upoważnionym przez
przepisy prawa;
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2) w związku z wykonywaniem przez Uczelnię monitorowania karier zawodowych swoich
absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy, Uczelnia
może przetwarzać moje dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz adres do
korespondencji;
3) wyrażam zgodę na sprawdzanie treści złożonej przeze mnie pracy dyplomowej przy
pomocy systemu antyplagiatowego, stosowanego w Uczelni;
4) wyrażam zgodę na możliwość przekazywania informacji związanych z realizacją umowy,
informacji z dziekanatu i innych jednostek Uczelni na mój adres e-mail przypisanego
do konta w Wirtualnym Dziekanacie. Informację przekazaną w ten sposób należy uznać za
przekazaną skutecznie. Nie dotyczy to pism dla których zgodnie z przepisami prawa
przewidziana jest forma pisemna.
5) zobowiązuję się do pisemnego informowania o zmianie danych osobowych zawartych
w umowie;
6) wyrażam zgodę na doręczanie na mój adres e-mail, po zakończeniu studiów, pism lub
informacji związanych z działalnością Uczelni za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.);
7) przed podpisaniem umowy zapoznałem się z treścią:
a) umowy i akceptuję wszystkie jej postanowienia;
b) aktualnie obowiązujących aktów wewnętrznych Uczelni udostępnionych na stronie
internetowej Uczelni (bip.kpswjg.pl), w szczególności: Statutu i regulaminu studiów.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
student, 2 egzemplarze otrzymuje Uczelnia.

...........................................
Uczelnia

......................................................
Student/Studentka

