UMOWA UCZELNIA – STUDENT
Umowa zawarta w dniu …………………………. pomiędzy Wyższą Szkołą Sportu we Wrocławiu, 54-118 Wrocław, ul. Al. Śląska 1,
reprezentowaną przez dr Łukasza Panfila, Rektora Wyższej Szkoły Sportu, zwaną dalej UCZELNIĄ, a
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny (jeśli
jest inny niż zamieszkania)
PESEL
Adres e-mail
zwanym/ą dalej STUDENTEM
§1
Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki
i

Szkolnictwa

Wyższego

pod

liczbą

porządkową

359

i

posiada

uprawnienia

do

kształcenia

na

studiach

I stopnia na kierunku SPORT.
§2
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160 a ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej USTAWĄ.
1.

§3
Uczelnia zobowiązuje się w stosunku do Studenta do realizacji programu kształcenia w formie wykładów, ćwiczeń,
projektów i innych form zajęć, na zasadach określonych planem i regulaminem studiów.

2.

Uczelnia zobowiązuje się do: - zapewnienia bazy lokalowej służącej wykonaniu niniejszej usługi, - zapewnienia
odpowiedniej kadry naukowo – dydaktycznej, - zapewnienia realizacji praw Studenta wynikających z przepisów prawa.

3.

Student zobowiązuje się do:
- postępowania zgodnie z treścią ślubowania,
- przestrzegania postanowień obowiązujących w Uczelni regulaminów i zarządzeń,
-terminowego uiszczania opłat wynikających z niniejszej Umowy i Regulaminu płatności.

4.

Student ma prawo do korzystania z pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa.

§4
1. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu studiów obowiązującego w Uczelni (strona internetowa

www.wszic.pl)
§5
1. Studia w Uczelni są odpłatne. Wysokość i zasady wnoszenia opłat związanych z tokiem studiów określa Regulamin płatności,
stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
2. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu płatności.
3. Za termin wniesienia opłat uważa się datę wpływu opłaty na konto Uczelni.

4. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za studia zgodnie z poniższym:
TRYB UISZCZANIA CZESNEGO
1 RATA

Ο

2 RATY Ο

10 RAT Ο

12 RAT Ο

4.1. Warunki promocji „Dla zdecydowanych” - Studiuj taniej!
1. Studentom, którzy zapiszą się na studia do dn. 16.08.2021 r., przysługuje możliwość skorzystania z promocji "dla
zdecydowanych". Kwoty promocji określony są w Regulaminie Płatności za okres 2021/2022 roku – (Załącznik nr 2 do
Regulaminu płatności dla Studentów Wyższej Szkoły Sportu – Promocja „Dla zdecydowanych” w roku akademickim
2021/2022) .
§6
1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych,
nakłada

na

Studenta

obowiązek

pisemnego

powiadamiania,

nie

później

niż

w

terminie

1

miesiąca,

o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie.
2. W przypadku niepoinformowania o zmianie uważa się, że korespondencja wysłana na uprzednio podany adres została
skutecznie doręczona.
3. Podstawowym narzędziem służącym do komunikowania się Uczelni ze Studentem i Studenta z Uczelnią jest elektroniczna
platforma e-learningowa, za wyjątkiem spraw załatwianych w drodze wydania decyzji administracyjnej.
4. Student wyraża zgodę na doręczanie pism, decyzji i powiadomień za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej
z zastrzeżeniem ust. 3.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony i ulega rozwiązaniu po zdaniu egzaminu dyplomowego lub skreśleniu z listy
studentów.
§8
Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym nastąpiło wypowiedzenie:
1) Uczelnia, w przypadku:
a. prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów,
b. utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uczelnię,
c. niewywiązania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy.
2) Student, w przypadku:
a. złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,
b. niewywiązania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy,
c. utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uczelnię.
§9
Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

…………………………………………………………..
Student

……………………………………………
Uczelnia

