Umowa nr ………/ II /.…/ 18/19
o warunkach odpłatności za studia drugiego stopnia
w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
w Chełmie
Umowa zawarta w dniu …………………………….……… w Chełmie pomiędzy:
Panią/Panem .......................................................................................................................................................
legitymującą/ym się dowodem osobistym/paszportem* nr………………………..……...................................
zamieszkałą/ym ……………………………………..…………………………………………….……………
PESEL …………………….……………….……………………………………………………………..……
zwaną/ym dalej „Studentem”, a
Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
ul. Hrubieszowska 102
22-100 Chełm,
zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez dra Michała Gołosia – Rektora Uczelni.
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie działa na podstawie Ustawy
z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i została wpisana do rejestru
uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 300.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160 ust. 3 Ustawy z 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
§2
Student oświadcza, że podejmuje studia wyższe drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne* na kierunku
politologia / pedagogika*.
§3
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 9 Ustawy, a w szczególności warunki kadrowe oraz wymagania wynikające z obowiązujących Krajowych Ram
Kwalifikacyjnych na kierunku politologia / pedagogika*.
§4
1. Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu wymaganych dokumentów, wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej
i wpisowego, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia.
2. Student przyjmuje do wiadomości, że uczęszcza do szkoły niepublicznej i że wpłacane czesne jest opłatą za
świadczone przez Uczelnię usługi dydaktyczne oraz obsługę administracyjną.
§5
1. Kształcenie na studiach drugiego stopnia w Uczelni trwa 2 lata. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas
trwania studiów.
2. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem Studiów czas trwania studiów, o którym mowa
w pkt. 1, ulegnie przedłużeniu to okres obowiązywania umowy ulega także odpowiedniemu przedłużeniu,
bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu.
§6
W razie przerw w odbywaniu studiów, z przyczyn przewidzianych w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym,
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Studenta za brak możliwości powrotu na dotychczasową specjalność
na kierunku z powodu jej likwidacji lub nieuruchomienia w danym roku akademickim.
§7
1. Studia w Uczelni są płatne.
2. Wysokość wpisowego wynosi 220 zł, opłaty rekrutacyjnej 65 zł. Są to opłaty jednorazowe.
3. Czesne może być opłacone jednorazowo, w równych dwóch ratach lub w równych ratach mniejszych
określonych w § 7 pkt. 4. Wyboru danej opcji dokonuje student samodzielnie, kierując się okolicznościami
istotnymi z punktu widzenia swojej aktualnej sytuacji materialnej. W przypadku nieuregulowania
jednorazowej wpłaty w terminach określonych w § 7 punkcie 5 niniejszej umowy przyjmuje się
naliczanie czesnego w dwóch ratach.
* niepotrzebne skreślić

4. Wysokość czesnego za jeden semestr studiów wynosi:
a. studia stacjonarne:
1900 zł jednorazowa wpłata za semestry I - III i 2100 zł semestr IV
2000 zł płatne w 2 ratach po 1000 zł za semestry I - III i 2200 zł płatne w 2 ratach po 1100 zł semestr IV
2000 zł płatne w 4 ratach po 500 zł za semestry I - III i 2200 zł płatne w 4 ratach po 550 zł semestr IV
b. studia niestacjonarne:
1900 zł jednorazowa wpłata za semestry I - III i 2100 zł semestr IV
2000 zł płatne w 2 ratach po 1000 zł za semestry I - III i 2200 zł płatne w 2 ratach po 1100 zł semestr IV
2000 zł płatne w 4 ratach po 500 zł za semestry I - III i 2200 zł płatne w 4 ratach po 550 zł semestr IV
5. Wpłat czesnego należy dokonywać w następujących, nieprzekraczalnych terminach:
SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

pełna wpłata

do 15 października

do 15 lutego

I rata

do 15 października

do 15 lutego

II rata

do 15 grudnia

do 15 kwietnia

raty małe

I - do 15 października
II - do 15 listopada
III - do 15 grudnia
IV - do 15 stycznia

I - do 15 lutego
II - do 15 marca
III - do 15 kwietnia
IV - do 15 maja

6. W przypadku niewywiązywania się w terminie przez Studenta z wymaganych opłat czesnego, Uczelnia
naliczy odsetki ustawowe. W przypadku opóźnienia wpłaty czesnego lub kolejnej jego raty,
przekraczającego okres 30 dni, Uczelnia ma prawo do skreślenia Studenta z listy studentów.
7. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Studenta, Rektor może wyrazić zgodę na wnioskowane
przez Studenta terminy płatności inne, niż w pkt. 5.
8. Warunkiem otrzymania karty egzaminacyjnej, dopuszczenia do egzaminów i wpisania na kolejny
semestr studiów jest brak zaległości w opłatach wobec uczelni.
9.

Wysokość opłat dodatkowych z tytułu:
przywrócenia na listę studentów – 285 zł,
uzupełnienia treści programowych – 70 zł za jeden przedmiot,
uzupełnienia różnic programowych – 70 zł za jeden przedmiot,
wydania duplikatu legitymacji – 7,50 zł,
wydania duplikatu indeksu – 6 zł,
wydania dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł,
wydania duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 90 zł,
wydania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,
przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej – 400 zł za miesiąc przedłużenia wyliczone
proporcjonalnie do okresu przedłużenia, naliczane również w przypadku niezłożenia pracy magisterskiej
i skreślenia z listy studentów,
j) ponownego wydania legitymacji studenckiej – 5 zł,
k) wydania wykazu ocen z przebiegu studiów – 50 zł,
l) wysłania do studenta wezwania do zapłaty lub zawiadomienia z dziekanatu – 7 zł,
m) wysłania do studenta za granicę wezwania do zapłaty lub zawiadomienia z dziekanatu – 21 zł.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

10. W przypadku zmiany ustawy lub aktów wykonawczych dotyczących opłat pobieranych od studentów uczelnia
poinformuje studenta poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszenia o zmianach. Zmiana taka nie wymaga
aneksowania umowy.
11. Dopuszczenie do egzaminu magisterskiego uzależnione jest od uregulowania przez Studenta wszystkich
zobowiązań finansowych wobec Uczelni, potwierdzonego kartą obiegową.

12. W przypadku złożenia przez studenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub skreślenia
z listy studentów z przyczyn regulaminowych, zobowiązanie finansowe wobec Uczelni w postaci czesnego
pozostaje wymagalne do dnia, w którym student takie oświadczenie złożył lub w którym został skreślony.
Naliczenie czesnego jest proporcjonalne do czasu trwania semestru i daty skreślenia z listy studentów.
13. W przypadku zaprzestania uczęszczania przez Studenta na zajęcia dydaktyczne, równoznacznego z rezygnacją
Studenta ze studiowania lecz niepoprzedzonego złożeniem formalnego oświadczenia pisemnego, zobowiązania
finansowe Studenta wobec Uczelni trwają do daty skreślenia z listy studentów z przyczyn regulaminowych.
14. Wszystkie niezapłacone zobowiązania Studenta wobec Uczelni określone w niniejszej umowie podlegają
windykacji przez okres 3 lat od daty powstania zobowiązań.
§8
Uczelnia zapewnia Studentowi możliwość indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywa Student. Rezygnacja przez Studenta z ubezpieczenia NNW proponowanego
przez Uczelnię zwalnia Uczelnię z odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków związanych
z przebiegiem studiów.
§9
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji podejmie aktywne działania na rzecz stworzenia
możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej umowy warunkach.
§ 10
Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych
osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.
§ 11
Student oświadcza, że znany jest mu Regulamin Studiów, którego treść znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Uczelni.
§ 12
Umowa wygasa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta. Ukończenie studiów następuje z chwilą złożenia
egzaminu magisterskiego z pozytywnym wynikiem.
§ 13
1. Rozwiązanie umowy ze strony Studenta przed jej wygaśnięciem może nastąpić poprzez złożenie pisemnej
rezygnacji ze studiów i po uregulowaniu zobowiązań wobec Uczelni wynikających z niniejszej umowy
i Regulaminu Studiów.
2. Rozwiązanie umowy ze strony Uczelni, jak i ze strony Studenta, może nastąpić w przypadku utraty przez
Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku.
3. Rozwiązanie umowy ze strony Uczelni następuje w chwili skreślenia Studenta z listy studentów.
§ 14
Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Regulaminu Studiów, Statutu Uczelni oraz Ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.).
§ 16
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych
miejscowo i rzeczowo.
§ 17
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

……………………………..…………
Student – imię i nazwisko

...........…………………………………
Uczelnia

