WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO EKONOMICZNA
Warsaw School of Social and Economic Studies
Załącznik 1 do zarządzenia Rektora
WSSE z dnia 14 maja 2016 r,
Rejestr umów nr ……… poz. .…..

UMOWA
o warunkach odpłatności za studia
na studiach niestacjonarnych
w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Wyższą Szkołą społeczno-Ekonomiczną z siedzibą w Warszawie,
ul. K. Ziemskiego 22, reprezentowaną na podstawie upoważnienia Rektora WSSE
przez: Dziekana Wydziału Pedagogicznego - Pana dr Lecha Konopkę, zwaną dalej Uczelnią
a
Panem (Panią) ……………………………………………………………………………………………………...
PESEL …………………………………., legitymującym się dowodem osobistym o nr ………………………….,
data i miejsce urodzenia ……………………………. m……………………………………………, zamieszkałym
w …………………………………… ul. …………………………………., zwanym (ną) dalej Studentem, została
zawarta umowa następującej treści;
§ 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. z 2012 r. poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
§ 2.
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń,
a w tym:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem
materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe, oraz zobowiązuje się
je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta,

2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z łączną
liczbą godzin zajęć, prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.
§ 3.
1. Uczelnia oświadcza, że:
a) informację o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w WSSE, są
zamieszczone do wiadomości Studenta na akademickiej stronie internetowej;
b) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy o szkolnictwie wyższym,
a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające: wykaz
przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz
warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta na stronie
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internetowej, specjalnej tablicy ogłoszeniowej oraz programów i planów nauczania dostępnych w WSSE,
przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego/semestru;
c)

na drugim i trzecim roku studiów są obowiązkowe praktyki zawodowe;

d)

podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do nadawania
którego Uczelnia posiada uprawnienia;

2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin studiów obowiązujący w Uczelni, których
treść znajduje się na stronie internetowej Uczelni.
§ 4.
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na
rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej
Umowy warunkach.
§ 5.
1. Student zobowiązuje się do dokonywania opłat za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty na przydzielony
Studentowi indywidualny numer rachunku bankowego WSSE (subkonto) w celu identyfikacji wpłat przez
niego dokonywanych, i tak:
a)

Opłata rekrutacyjna

100,00 zł.

b) Czesne miesięczne
c)

450,00 zł.
(5% zniżki)

Czesne semestralne

(10% zniżki)

d) Czesne roczne
2.

Za usługi dodatkowe wynikające z potrzeb Studenta, przewidziane są opłaty zgodnie z załącznikiem
zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja.
§ 6.

1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne mogą być wnoszone w całości, semestralnie lub miesięcznie, na
podane przez Uczelnię konto bankowe.
2. Opłaty za wydawane duplikaty dokumentów powinny być wpłacane również na wymienione w pkt. 1 konto
bankowe Uczelni.
3. Wysokość opłaty za studia obowiązująca w danym roku akademickim, określa stosowne w tym zakresie
zarządzenie Rektora WSSE O zmianach wysokości opłat, wynikających ze zmian zarządzenia, o których
zawiadamia się Studentów w drodze obwieszczenia ogłoszonego w Internecie i na tablicach ogłoszeń.
§ 7.
1. W przypadku rezygnacji Studenta ze studiów w pierwszym miesiącu danego roku akademickiego oraz
wniesienia przez niego pierwszej raty opłaty semestralnej, Uczelnia na podstawie pozytywnie zaopiniowanego
przez Dziekana wniosku złożonego przez zainteresowanego, może zwrócić wniesioną przez Studenta opłatę.
2. Za datę rezygnacji ze studiów uznaje się dzień złożenia w dziekanacie Uczelni pisemnego oświadczenia w tej
sprawie.
3. Rezygnacja ze studiów skutkuje zwolnieniem z dalszych opłat czesnego.

§ 8.
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.
§ 9.
Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta i/lub skreślenia z listy studentów.
§ 10.
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę na koniec semestru (roku) w którym nastąpiło wypowiedzenie:

a) Uczelnia, w przypadku:
 utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uczelnię,
 niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy;

b) Student, w przypadku:
 niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy,
 utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uczelnię.
§ 11.
Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej Ustawy, w tym Uchwał
Senatu i Zarządzeń Rektora WSSE.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych,
właściwych dla siedziby Uczelni.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

Z upoważnienia Rektora WSSE

Dziekan

Student

m.p.
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