Załącznik do uchwały nr 53/VI/2014
Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 23 września 2014 r.

Umowa nr……………………………
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
zawarta w Zamościu w dniu ……………………………………pomiędzy:
Panią/Panem ………………………………………………………………ur. dnia………………..
Legitymującym się dowodem osobistym/paszportem………………..……wyd. dnia……………..
Zamieszkałym ……………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………
Nr albumu………………………… zwaną/zwanym dalej Studentem,
a
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu reprezentowaną przez:
Prorektora –…………………………………………………… , zwaną dalej Uczelnią.

§1
1. Studia stacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w
Zamościu są nieodpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz .U. z 2012 poz. 572 z późn. zm) zwaną w dalszej
części umowy Ustawą, aktów wykonawczych do Ustawy oraz postanowień niniejszej umowy.
2. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia stacjonarne lub usługi
edukacyjne na studiach stacjonarnych na kierunku …………………………………………… w
oparciu o art.160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz .U. z
2012 r. poz. 572 z późn. zm) zwana w dalszej części umowy Ustawą.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy oraz wydanych w oparciu o nią aktów
wykonawczych umożliwiające prowadzenie studiów na określonym w niniejszej umowie
kierunku i poziomie kształcenia , a w szczególności:
1) warunki kadrowe,
2) warunki lokalowe oraz należyte wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne .
2. Uczelnia oświadcza, że:
1) program kształcenia na kierunku wymienionym w § 1 spełnia wymagania Ustawy oraz
wydanych w oparciu o nią aktów wykonawczych,
2) studia stacjonarne na kierunku ………………………………………………..kończą się
uzyskaniem przez Studenta tytułu zawodowego licencjata/inżyniera a Uczelnia jest
uprawniona do jego nadawania,
3) organizację i tok studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki Studenta określa
Statut i Regulamin Studiów, które udostępnione są na stronie internetowej uczelni
www.pwszzamosc.pl.. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni i Regulamin
Studiów .

§3
1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za:
1) powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce ,
2) powtarzanie niektórych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników
w nauce,
3) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się,
4) zajęcia nieobjęte planem studiów.
2. Student zobowiązuje się również do wnoszenia opłat za uczestniczenie w kursach
dokształcających oraz szkoleniach prowadzonych przez Uczelnię.
3. Wysokość opłat wymienionych w ust.1 określa załącznik do niniejszej umowy.
4. Student zobowiązuje się także do wnoszenia niżej wymienionych opłat za wydanie przez
Uczelnię następujących dokumentów:
1) indeksu - …. zł,
2) legitymacji- ….. zł,
3) dyplomu ukończenia studiów – …. zł,
4) dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym – ….. zł.
§4
1. Opłaty wymienione w § 3 ust.1 i ust.2 Student wnosi jednorazowo w terminie do końca
października za semestr zimowy oraz do końca marca za semestr letni.
2. Opłaty wymienione w § 3 ust.3 Student wnosi najpóźniej w dniu wydania dokumentu.
3. Od opłat wniesionych po terminie pobierane są odsetki ustawowe.
4. Opłaty wymienione w § 3 Student wnosi na konto bankowe w Banku ……………………..
nr ……………………………………………………………………………….. .
5. Za dzień wniesienia opłaty uważa się dzień jej wpływu na konto Uczelni lub do kasy Uczelni.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres trwania studiów tj…………semestrów i wygasa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta.
§6
Student zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o zmianie danych osobowych w
zakresie objętym niniejsza umową.
§7
1. Rozwiązanie umowy przed terminem następuje z dniem skreślenia Studenta z listy studentów.
2. W przypadku skreślenia Studenta z listy studentów z powodu jego rezygnacji, rozwiązanie
umowy następuje z dniem złożenia w formie pisemnej zawiadomienia o rezygnacji ze
studiów w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich lub w Sekretariacie Uczelni.
3. Wniesione opłaty podlegają zwrotowi za okres po rozwiązaniu umowy proporcjonalnie do
okresu, którego dotyczą.

§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Uczelni.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron.
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