UMOWA

O ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE

W dniu ……………………. pomiędzy Wyższą Szkołą Handlu i Usług, 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
217/219, zwaną dalej Uczelnią
reprezentowaną przez Kanclerza Tomasza Górskiego
a
………………………………………………………………………….
zwana dalej Słuchaczem została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Uczelnia organizuje i prowadzi studia podyplomowe z zakresu………………………………………………………………….
Na Wydziale Społeczno – Ekonomicznym. Czas trwania studiów wynosi…… semestry.
2. Uczelnia oświadcza, że spełnia niezbędne warunki do prowadzenia kształcenia w w/w zakresie oraz
zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów podyplomowych.
§2
Słuchacz oświadcza, że podejmuje studia podyplomowe, o których mowa w § 1 ust. 1, i że znany mu jest
plan i program studiów oraz Regulamin Studiów Podyplomowych.
§3
1. Opłata wpisowa na koszty związane z procesem rekrutacji jest opłatą jednorazową wnoszoną przy zapisie
do Uczelni i wynosi 50,00 zł. Za uczestnictwo w studiach podyplomowych Słuchacz zobowiązuje się uiścić
Uczelni opłatę w wysokości ……………………… (sł.: ……………………………………………………………………… zł 00/100).
2. Słuchacz zobowiązuje się do wniesienia opłaty na konto Uczelni, w Neo Bank 27 9068 1013 0000 0000 0173
2214 lub bezpośrednio w kasie Uczelni, w …….. ratach. Rata płatna do ……………………... Za datę zapłaty
uważa się datę wpływu środków na rachunek Uczelni.
3. Słuchacz, na wezwanie Uczelni, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
4. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe wskutek okoliczności
leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku
bankowego lub innych podobnych powodów.
5. Od nieterminowo wnoszonych opłat czesnego naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie.
6. Słuchacz jest ponadto zobowiązany do pokrycia kosztów wezwań do zapłaty – w wysokości ustalonej
zarządzeniem Kanclerza Uczelni - wysyłanych przez Uczelnię w przypadku zaległości w zapłacie opłat, o
których mowa w treści §3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.
7. Warunkiem otrzymania dyplomu po zakończeniu nauki w Uczelni jest zdanie egzaminu dyplomowego i
rozliczenie się z Uczelnią ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz złożenie
wypełnionej karty obiegowej.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych, zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Rozwiązanie umowy następuje:
a) z dniem ukończenia studiów przez Słuchacza,

b) z dniem prawomocnego skreślenia Słuchacza ze studiów, w przypadkach określonych w Regulaminie
Studiów Podyplomowych,
c) z dniem złożenia w dziekanacie Uczelni pisemnej rezygnacji ze studiów. Brak zapłaty ze strony Słuchacza
którejkolwiek płatności wskazanej w § 3 ust. 1 i 2 umowy nie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji ze
Studiów.
3. Uczelnia może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Student zalega z płatnościami z
tytułu jakichkolwiek opłat wynikających z niniejszej umowy lub odsetek za opóźnienie z tytułu
nieterminowego ich wnoszenia. Powyższe uprawnienie przysługuje jednak Uczelni dopiero po pisemnym
wezwaniu Studenta do zapłaty i wyznaczeniu mu dodatkowego – co najmniej 7- dniowego terminu zapłaty,
pod rygorem skreślenia z listy słuchaczy. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa powyżej,
Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy.
4. W przypadku rozwiązania umowy Uczelnia nie zwraca Słuchaczowi wniesionych wpłat.
5. W przypadkach, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3 niniejszej Umowy, Słuchacz poza obowiązkiem zapłaty
dotychczas wymagalnych rat z tytułu czesnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztów
wskazanych w § 3 ust. 4 Umowy, jest ponadto zobowiązany do uzupełnienia opłaty za studia do kwoty
stanowiącej całkowity koszt studiów podyplomowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem
ust. 6. Powyższe zobowiązanie wynika z konieczności ponoszenia przez Uczelnię stałych kosztów
związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych, które dotyczą umów zawartych na czas określony i
zostały podpisane w celu umożliwienia kształcenia Słuchacza przez okres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy (wynagrodzenie kadry prowadzącej zajęcia i wykłady, koszty administracyjne, wynajem sal
dydaktycznych itp.)
6. Jeżeli rezygnacja ze studiów podyplomowych nastąpiła wyłącznie z powodów zdrowotnych dotyczących
Słuchacza potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych udokumentowanych przyczyn
losowych, Uczelnia może zwolnić Słuchacza na jego umotywowany wniosek w całości lub w części z
obowiązku uzupełnienia opłaty, o której mowa w § 4 ust. 6 umowy.
§5
1. Uczelnia nakłada na Słuchacza obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie danych osobowych
zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą słuchacza.
2. Uczelnia dokonuje doręczeń na adres Słuchacza wskazany w niniejszej Umowie. O każdorazowej zmianie
adresu do doręczeń Słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię na piśmie, listem
poleconym lub za potwierdzeniem odbioru przez uprawnionego pracownika Uczelni, pod rygorem uznania
pism wysłanych na poprzedni wskazany adres za prawidłowo doręczone.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uczelnia
………………………………………………………..
( data i podpis )

Słuchacz
……………………………………………………….
( data i podpis )

