UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
Umowa zawarta w dniu ……………………………………. pomiędzy Stronami:
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, zwanym dalej Uczelnią,
reprezentowanym przez Prorektor ds. współpracy z zagranicą i Regionem – prof. dr hab. Alinę
Wieliczko upoważnioną do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
a Panem/Panią:
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………..………..
Imię: ………………………………………………………….………..………………………………..
Adres zameldowania/zamieszkania*: ………………..………………………………………………….
legitymującym/ą się dowodem osobistym: Seria ……..…… Numer ………………....…...………….
Pesel ……………………………..…………
podającym/ą do korespondencji adres: …………………………………………………...…………….
zwanym/ą dalej Uczestnikiem
następującej treści:
§1
Uniwersytet zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych w zakresie kształcenia na Studiach
Podyplomowych „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” prowadzonych na Wydziale
Przyrodniczo - Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zgodnie z programem
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, a uczestnik studiów podyplomowych do wniesienia opłaty za
te usługi.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, a szczegółowe warunki studiowania na poszczególne semestry
zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin i rodzajem zajęć dydaktycznych oraz
wykazem nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi są
podawane do wiadomości Uczestników przed rozpoczęciem każdego semestru na stronie
internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz tablicy ogłoszeń danego wydziału.
2. Podjęte przez Uczestnika studia kończą się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych.
Uczelnia w terminie 30 dni od momentu ukończenia studiów podyplomowych sporządza i wydaje
świadectwo ukończenia studiów. Wzór świadectwa określają odrębne przepisy.
3. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Odnawialne źródła
energii i gospodarka odpadami” jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie
studiów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz jej obrona.
§3
Uczestnik oświadcza, że znany jest mu Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący
w Uczelni.

§4
1. Uczestnik zobowiązuje się do wnoszenia opłat na Studiach Podyplomowych „Odnawialne źródła
energii i gospodarka odpadami” w następujących wysokościach: 100,00 zł (sto złotych 00/100)
opłaty wpisowej oraz:
* jednorazowo*:
 4500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100) – do dnia: 10.10.2015 r.
Kierownik studiów na pisemny wniosek uczestnika studiów podyplomowych może podjąć decyzje
o wniesieniu opłaty w ratach lub przesunięciu terminu płatności:
* w dwóch ratach*:
 2250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) – do dnia: 10.10.2015 r.
 2250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) – do dnia: 06.02.2016 r.
2. W przypadku nie uiszczenia w terminie opłaty, Uczelnia wystąpi do uczestnika z pisemnym
wezwaniem do uiszczenia zapłaty w terminie 10 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem
skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych. W przypadku upływu wyznaczonego
dodatkowego terminu do wniesienia opłaty, uczestnik studiów podyplomowych zostanie skreślony
z listy uczestników studiów podyplomowych.
§5
Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie
danych osobowych, nakłada na uczestnika obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianach jego
danych osobowych (np. zmiana adresu, w tym adresu elektronicznego), zawartych w niniejszej
Umowie. Skutki zaniechania dopełnienia tego obowiązku obciążać będą Uczestnika.
§6
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na Studiach Podyplomowych:
„Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 tego paragrafu.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,
które rozpoczyna bieg od następnego dnia po doręczeniu wypowiedzenia. Rozwiązanie za
wypowiedzeniem wymaga formy pisemnej i podania przyczyn rozwiązania umowy.
3. W przypadku skreślenia uczestnika z listy uczestników Studiów Podyplomowych umowa wygasa.
4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie umowy
z wyjątkiem jej wygaśnięcia spowodowanego zakończeniem studiów powoduje zwrot części
wniesionej opłaty za studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”,
pomniejszonej o koszt odbytych zajęć i opłat portoryjnych.
§7
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
5.

…………………………………………..
Uczestnik

………………………………………………
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

………………………………….
Kierownik Studiów

*- niepotrzebne skreślić

