UMOWA nr ………………………………
określająca warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne w Wyższej Szkole Integracji
Europejskiej w Szczecinie
zawarta w ……………………………………………………………………………………………. roku w Szczecinie pomiędzy:
1/Panem/Panią

……………………………………………………………………………………………………………………

zam. ul. ……………………………………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym seria
i numer ………………………………., PESEL: ………..………..………., podającą/cym, jako adres do korespondencji jw.,
zwany dalej Studentem,
a
2/ Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w Szczecinie, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją „165” w dniu 08
września 1999 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-644/RO/99, zwaną dalej Uczelnią,
reprezentowaną przez Rektora prof. nadzw.dr Richarda Merka, w imieniu, którego oświadczenie woli składa ……………………
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§1
Przedmiotem umowy są warunki odpłatności za studia drugiego stopnia (w systemie stacjonarnym/niestacjonarnym) zgodnie
z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej Ustawą.
§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji planu i programu nauczania studiów drugiego stopnia
i obejmuje okres od roku akademickiego 2016/2017 i kończy się – z zastrzeżeniem innych przypadków określonych w niniejszej
umowie lub w obowiązujących przepisach prawa – z chwilą pozytywnego zaliczenia przewidzianych programem studiów
egzaminów, otrzymaniem tytułu zawodowego magistra, nie wcześniej niż 30 czerwca w roku pozytywnego zaliczenia.
Kontynuacja nauki w ramach powtarzania semestru oraz reaktywowania po skreśleniu z listy studentów, będzie możliwa na
zasadach i warunkach odpłatności, jakie obowiązują dany rok studiów, na który Student został wpisany.
§3
Odpłatność za studia drugiego stopnia obejmuje czesne oraz inne opłaty wynikające z niniejszej umowy.
Wysokość czesnego za studia drugiego stopnia oraz innych opłat jest ustalana Zarządzeniem Kanclerza, obowiązującym
na dany rok akademicki, podanym do wiadomości studenta nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku
akademickiego.
Czesne jest płatne za każdy miesiąc obowiązywania umowy, do 10-go każdego miesiąca, względnie z góry za inny okres czasu,
w wysokości wskazanej w załączniku do niniejszej umowy.
§4
Student
zobowiązuje
się
do
regularnego
opłacania
czesnego
w
systemie:
miesięcznym/semestralnym /rocznym*.
Za datę wpłaty uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni. Każdorazowe opóźnienie w zapłacie czesnego lub zapłata
w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem przez Uczelnię odsetek ustawowych.
Opóźnienie w zapłacie czesnego o ponad 1 miesiąc i nie uregulowanie zaległości w dodatkowo wyznaczonym terminie, nie
krótszym aniżeli 10 dni może skutkować skreśleniem z listy studentów. Wezwanie do zapłaty wymaga formy pisemnej i nadania
listem poleconym na podany przez Studenta ostatni adres zamieszkania, chyba, że Student wyraził zgodę na doręczanie
korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w załączniku do niniejszej umowy adres e-mail. W tym
ostatnim przepadku wystarczające jest wysłanie wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§5
Strony umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku zwiększenia kosztów utrzymania, WSIE może dokonać z początkiem
kolejnego semestru zmiany wysokości czesnego (waloryzacja umowna), przy czym każda zmiana wysokości czesnego nie może
przekroczyć 20% wysokości aktualnego czesnego.
Zmiana wysokości czesnego wymaga wydania stosownego Zarządzenia Kanclerza WSIE, przekazania jego treści Studentowi
oraz ogłoszenia treści Zarządzenia w gablocie w siedzibie WSIE i w Dziekanacie, najpóźniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia
nowego semestru.
Student, który nie wyraża zgody na zmianę czesnego, ma prawo w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o zmianie wysokości
czesnego rozwiązać niniejszą umowę. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem semestru poprzedzającego
nowy semestr, którego dotyczy zmiana wysokości czesnego.
Oświadczenie studenta o rozwiązaniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej w Dziekanacie WSIE.
W przypadku niezachowania przez Studenta formy oraz terminu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przyjmuje się, że
student wyraża zgodę na zmianę wysokości czesnego.
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Oprócz czesnego, Student ponosi inne opłaty ( za usługi edukacyjne):
a. opłata rekrutacyjna,
b. wpisowe na pierwszy rok studiów,
c. opłata za różnicę programową,
d. opłata za powtarzanie przedmiotu,
e. opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej,
f. opłata za wydanie duplikatu indeksu,
g. opłata za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami,
h. opłata za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
i. przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego,
j. opłata za wezwanie do zapłaty,
k. inne opłaty związane z tokiem studiów, a uregulowane w przepisach określonych w regulaminie opłat.
§7
W przypadku zaległości w opłacie czesnego zostanie wdrożony proces windykacji zadłużenia.
§8
Nie później niż na siedem dni przed dniem, w którym zgodnie z ofertą uczelni miały rozpocząć się studia objęte niniejszą umową,
WSIE ma prawo do odstąpienia umowy w przypadku, gdy organizacja studiów będzie nieopłacalna
i zostanie podjęta decyzja o likwidacji specjalności lub formy studiów. Decyzję w zakresie likwidacji specjalności lub formy
studiów oraz odstąpienie od umowy podejmuje Rektor WSIE.
Jeżeli umowa niniejsza zostanie rozwiązana przed rozpoczęciem nauki przez Studenta z przyczyn leżących po stronie WSIE,
Student otrzymuje zwrot opłaty wpisowej i rekrutacyjnej oraz wpłaconego czesnego bez oprocentowania.
§9
Umowa wygasa z chwilą zdania przez Studenta egzaminu dyplomowego i ukończenia nauki.
Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rezygnacji ze studiów na Uczelni przez Studenta, skreślenia z listy studentów
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Regulaminem odpłatności za studia w Wyższej Szkole Integracji
Europejskiej w Szczecinie (zwanym dalej Regulaminem) lub Statutem Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie
(zwanym dalej Statutem).
Rezygnacja ze studiów powinna być wyrażona w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę jej wpływu do Uczelni.
Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja.
Umowa rozwiązuje się z chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów. W przypadku uchylenia decyzji
o skreśleniu z listy studentów, Umowę uważa się za nierozwiązaną, bez konieczności ponownego jej zawierania.
Student rezygnujący ze studiów na Uczelni lub skreślony z listy studentów reguluje zobowiązania finansowe względem Uczelni
łącznie z miesiącem, w którym nastąpiło skreślenie z listy. Ewentualne nadpłaty uczelnia ma obowiązek zwrócić w terminie
7 dni od daty skreślenia z listy studentów.
§ 10
Prawa i obowiązki Studenta i Uczelni niewyszczególnione w niniejszej umowie, zawierają Regulamin, Regulamin Studiów
i Statut, obowiązujące w Uczelni zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz
w zarządzeniach Rektora i Kanclerza wydanych zgodnie z Regulaminem, Statutem i Regulaminem Studiów.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym, Regulaminu, Statutu i Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie oraz
inne akty prawa wewnętrznego uczelni.
§ 11
Na czas trwania studiów w WSIE, świadectwo dojrzałości oraz dyplom studiów I stopnia część A i B będące własnością
Studenta, pozostaje w depozycie Uczelni.
Dokumenty wymienione w § 11 ust. 1 mogą być wypożyczone na okres 7 dni celem przedłożenia w innej instytucji jedynie na
pisemny wniosek Studenta odpowiednio umotywowany.
§ 12
Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb Uczelni związanych
z realizacją niniejszej Umowy oraz w procesie dydaktyczno-organizacyjnym Uczelni (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Student zobowiązuje się informować Uczelnię o zmianie
jego danych osobowych.

§ 13
1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również odstąpienie od niej, wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

........................................................
Student

.........................................................................
w imieniu WSIE

Załącznik Nr 1
do umowy Nr ………….. z dnia ………………………………………………………………………………… zawartej pomiędzy
1/Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………...…………………………
zam. …………………………………………………………………………………………………...………………………………,
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………….……………………………..
PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………...……….,
zwanym dalej Studentem,
a
2/ Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w Szczecinie, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją „165”
w dniu 08 września 1999 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-644/RO/99, zwaną dalej
Uczelnią, reprezentowaną przez Rektora prof. nadzw. dr Richarda Merka, w imieniu, którego oświadczenie woli składa
……………………………………………………………………………………………………………………………..
1.

Strony zgodnie

oświadczają, że

wszelka

korespondencja

związana

z

zawarciem i

wykonywaniem

umowy

Nr ………………….... z dnia …………………, w tym oświadczenia woli i wiedzy kierowane będą na następujące adresy e-mail:
Dla Studenta: …………………………………………………………………………………………………………………………
Dla Uczelni: …………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
Zapis pkt 1 powyżej nie dotyczy dokumentów księgowych (faktury, rachunki).
3.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych teleadresowych niezwłocznie po zaistnieniu
zmian, jednak nie później aniżeli w ternie 7 dni. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie tym, że
korespondencja wysłana na dotychczas znany drugiej stronie adres uznana będzie za skutecznie doręczoną.

Szczecin, dnia ……………………………roku.

.......................................
w imieniu Uczelni

Oświadczam,

że

.....................................
Student

zapoznałem/am

się

ze

wszystkimi

regulaminami

obowiązującymi

na

Uczelni,

w tym zwłaszcza z Regulaminem odpłatności za studia, w/w dokumenty są dla mnie zrozumiałe, nie wnoszę do nich
jakichkolwiek zastrzeżeń i zobowiązuję się przestrzegać wszelkich wynikających z nich obowiązków.

…………………………………….
(data i podpis Studenta)

Załącznik Nr 2
do umowy Nr ………….. z dnia ……………………………………………………………………………….. zawartej pomiędzy
1/Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………………….……
zam. ……………………………………………………………………………………………………………...…, legitymującym/ą
się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………..…………………….,
zwanym dalej Studentem,
a
2/ Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w Szczecinie, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją „165” w dniu 08
września 1999 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-644/RO/99, zwaną dalej Uczelnią,
reprezentowaną przez Rektora prof. nadzw. dr Richarda Merka,

w imieniu, którego oświadczenie woli składa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Paragrafu 3 umowy Nr ………………………z dnia …………………………………………. roku , niniejszym
ustala się następującą wysokość czesnego, obowiązującą w roku akademickim 2016/2017:
1/ za okres czasu …………………………………………………………………………………………………. - miesięcznie
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….).

……………………………………
Za Uczelnię

…………………………………..
Student

