UMOWA
o świadczeniu usług edukacyjnych i warunkach płatności

zawarta w dniu 01.10.2021 r. między:
Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14
zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: Rektora WSH-E prof. zw dr hab. Krystynę Ferenz;
a:
Panem/Panią …………………………………...……., zam. …………………..………………………………,
ul. ………………………………………..nr …………………, kod ………… legitymującym/ą się dowodem
osobistym seria i nr …………………………………………………, zwanym/ą dalej Słuchaczem.
§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe z zakresu:
…………………………………………………………………………………………………………………..
prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.
2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych.
§ 2.
Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia:
a) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
zgodnie ze szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie
Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu,
b) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów zgodnie
ze szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów,
c) obsługi administracyjno-technicznej
i prowadzenia studiów.
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§ 3.

1. Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej
Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.

2. Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z treścią szczegółowych zasad organizowania i prowadzenia
studiów, przyjętych na podstawie Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno –
Ekonomicznej w Brzegu i zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich postanowień.
§ 4.
Słuchacz zobowiązuje się do uczestniczenia i zaliczania zajęć przewidzianych w programie studiów.
§ 5.

1. Studia podyplomowe realizowane są na zasadzie odpłatności za każdy semestr nauki.
2. Słuchacz
zobowiązuje
się
do
uiszczenia
opłaty
za
naukę
na
konto:
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 14,
nr konta: 07 1090 2138 0000 0001 1407 9525

3. Wpłata dokonana na rachunek bankowy inny niż wskazany przez Uczelnię, jest traktowana jako
brak uiszczenia należności.

4. Opłata za naukę wynosi łącznie ………………………… plus wpisowe (150 zł).
5. Przy zapisie Słuchacz wnosi jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 150 zł.

Wpisowe

podlega zwrotowi w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

6. Słuchacz zobowiązuje się do regulowania płatności za studia podyplomowe w następujących
terminach:
I rata: I semestr do 31 października 2021 r. – …………………….
II rata: I semestr do 15 grudnia 2021 r. –…………………………...
III rata: II semestr do 28 lutego 2022 r. –……………………………
IV rata: II semestr do 31 marca 2022 r. – ………………………..…
V rata: III semestr do 31 maja 2022 r. – ……….…….....…….……
VI rata: III semestr do 31 lipca 2022 r. – ………………….……….
VII rata: IV semestr do 31 października 2022 r. - ...........................
VIII rata: IV semestr do 15 grudnia 2022 r. - ..................................

7. Na pisemny i uzasadniony wniosek Słuchacza, Uczelnia może, w wyjątkowych przypadkach,
przedłużyć terminy wnoszenia opłat.

8. Od nieterminowo wnoszonych opłat mogą być naliczane odsetki za zwłokę w wysokości odsetek
ustawowych.

9. W przypadku rezygnacji ze studiów, słuchacz zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji.
Brak takiego oświadczenia jest równoznaczne z posiadaniem statusu słuchacza i obliguje do
regulowania zobowiązań finansowych. Zaprzestanie naliczeń za czesne następuje od 1-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła rezygnacja pisemna ze studiów.
§ 6.
Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Słuchacza.
§ 7.
Spory między Stronami niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………
podpis słuchacza

………………………………..
pieczęć i podpis rektora

