UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI
na studiach drugiego stopnia
w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
zawarta dnia ………………………….. w Skierniewicach pomiędzy :
Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
(WSEH) ul. Mazowiecka 1 B zwaną dalej ,,Uczelnią'', reprezentowaną przez
mgr. Mariusza Maraska – prorektora, działającego z upoważnienia rektora,
mgr Agnieszkę Broniarek – kwestora, działającego z upoważnienia dyrektora generalnego,
a Panem/Panią* ………………………………………………………………………………………………………
zam. w .……………………………………………………………………………………………………………….;
adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………………………
PESEL ……………………………….., zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Studentem”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160a ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”. na studiach drugiego stopnia na kierunku ogrodnictwo*, począwszy od roku
akademickiego 2016/2017. Umowa zostaje zawarta na okres trwania studiów.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych, prowadzonego przez
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, co uprawnia ją do prowadzenia działalności
dydaktycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.), w zakresie uprawnień nadanych przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego.
2. Świadczenie usługi wymienionej w pkt.1 jest odpłatne, zgodnie z art.99 ust.4 Prawa o szkolnictwie
wyższym oraz § 61 pkt 1 Statutu WSEH nadanego decyzją Założyciela Wyższej Szkoły EkonomicznoHumanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach.
3. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji (złożenia ślubowania), która odbywa
się w dniu inauguracji roku akademickiego.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
a) spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia
kształcenia na studiach określonych w § 1,
b) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia,
c) w przypadku zaprzestania przez Uczelnię kształcenia na danym kierunku, Uczelnia zobowiązuje
się zapewnić Studentowi możliwość kontynuowania rozpoczętych studiów w innej uczelni,
umożliwiającej studentowi uzyskanie analogicznego tytułu zawodowego.
d) planowany okres studiów, określonych w § 1 wynosi trzy semestry.
2. Uczelnia zobowiązuje się:
a) do realizowania swoich obowiązków wobec Studenta w zakresie określonym w Regulaminie
Studiów oraz w planach i programach kształcenia,
b) każdorazowo, na początku semestru, do poinformowania Studenta o zaplanowanych zajęciach
w danym semestrze, z uwzględnieniem - planu nauczania, wymiaru godzin, nazwisk
wykładowców, obowiązujących zaliczeń i egzaminów. Informacje te będą publikowane na tablicy
ogłoszeń i ewentualnie na stronie internetowej Uczelni. Ponadto Student ma prawo wglądu
w obowiązujące programy i efekty kształcenia.
§4
1. Student oświadcza, że znany mu jest Regulamin Studiów obowiązujący w Uczelni.
2. Student zobowiązuje się postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem i przestrzegać przepisów
obowiązujących w Uczelni.

3. Student zobowiązuje się uiszczać na rzecz Uczelni opłaty za kształcenie w terminach określonych
w niniejszej umowie.
4. Student może wybrać formę płatności, spośród wariantów określonych w załączniku do niniejszej
umowy (Zasady płatności dla studentów WSEH).
5. Oprócz opłaty czesnego Student zobowiązany jest do uiszczania opłat w wysokościach określonych
odrębnym zarządzeniem dyrektora generalnego, z zachowaniem zapisów ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym w sprawie opłat za studia.
6. W przypadku uiszczenia opłaty czesnego z góry, w terminie do 31 października za 6 miesięcy,
począwszy od października lub do 31 marca za 6 miesięcy począwszy od marca czesne jest płatne
z bonifikatą określoną odrębnym zarządzeniem dyrektora generalnego.
7. Student zobowiązany jest do wniesienia opłaty za dany semestr lub rok studiów bez względu na
liczbę godzin zajęć, w których efektywnie uczestniczy.
§5
1.
2.

3.

Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na wskazane przez Uczelnię konto Uczelni.
W razie uzyskania przez Studenta zgody na odroczenie terminu uiszczenia opłaty za zajęcia
dydaktyczne, nieuiszczenie opłaty w nowym terminie powoduje skreślenie Studenta z listy
studentów, bez wezwania do zapłaty.
Skreślenie z listy studentów nie zwalnia Studenta od obowiązku uiszczenia zaległych opłat wraz
z odsetkami.
§6

Strony niniejszej umowy zobowiązują się wobec siebie do: :
1.
2.

Uczelnia - do świadczenia usługi wymienionej w § 1.
Student - do zapłaty czesnego za usługę oraz innych opłat związanych z tokiem studiów. Ponadto
student jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu studiów oraz Zasad płatności
dla studentów WSEH.
§7

1.

Czesne za studia w danym roku akademickim określają Zasady płatności dla studentów
WSEH. W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata czesnego wynosi 400 zł i jest płatna z góry
do ostatniego dnia każdego miesiąca zgodnie z poniższym wykazem:
- czesne za październik
- czesne za listopad
- czesne za grudzień
- czesne za styczeń
- czesne za luty
- czesne za marzec

2.
3.
4.
5.
6.

do 30 września
do 31 października
do 30 listopada
do 31 grudnia
do 31 stycznia
do 28 lutego

- czesne za kwiecień
- czesne za maj
- czesne za czerwiec
- czesne za lipiec
- czesne za sierpień
- czesne za wrzesień

do 31 marca
do 30 kwietnia
do 31 maja
do 30 czerwca
do 31 lipca
do 31 sierpnia

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi
85 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć) i jest płatna przed przyjęciem do Uczelni.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego i innych opłat zawartych
w Zasadach płatności dla studentów WSEH z początkiem każdego semestru.
Zmiana wysokości czesnego stanowi podstawę do pisemnego wypowiedzenia umowy przez
studenta.
Wypowiedzenia umowy, o którym jest mowa w § 7 ust. 4 jest równoznaczne ze złożeniem przez
studenta wniosku o skreślenie z listy studentów Uczelni i rezygnacją ze studiów.
Ogłoszenie zmiany wysokości czesnego następuje w formie pisemnej, przez wywieszenie
zarządzenia dyrektora generalnego na tablicach ogłoszeń.
.
§8

1.
2.

Przekroczenie terminu płatności czesnego powoduje naliczanie odsetek w maksymalnej wysokości
odsetek ustawowych wynikających z czynności prawnych.
Zaleganie przez studenta z opłatą czesnego przez okres jednego miesiąca stanowi podstawę do
skreślenia z listy studentów.

§9
1.

2.

Student zobowiązany jest do opłacania czesnego do dnia złożenia wniosku o skreślenie z listy
studentów. Kwota czesnego za niepełny miesiąc naliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni
studiowania w miesiącu skreślenia z listy studentów.
Skreślenie lub rezygnacja ze studiów nie stanowi podstawy zwrotu którejkolwiek z wcześniej
dokonanych wpłat, poza rozliczeniem wynikającym z § 9 pkt 1.
§ 10

Przy powtórnym wpisaniu na listę studentów należy uiścić opłatę za postępowanie związane z przyjęciem
na studia.
§ 11
Student ma obowiązek pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych
w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążają Studenta.
§ 12
Umowa wchodzi w życie z dniem immatrykulacji i obowiązuje do chwili ukończenia studiów przez
Studenta. Niniejsza umowa wygasa przed ukończeniem studiów wyłącznie w przypadku prawomocnego
skreślenia Studenta z listy studentów.
§ 13
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności. Brak akceptacji aneksu jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uczelni,
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Statutu WSEH i Regulaminu studiów.
§ 15
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
* W ramach kierunku studenci wybierają specjalność – warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie co
najmniej 15 osób wyrażających chęć studiowania na danej specjalności.
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