Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu WWSH nr 83

Umowa o naukę w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa
i o warunkach jej odpłatności
Umowa zawarta w dniu …………………….. pomiędzy Stronami:
Panią/Panem ………………………………………………………………….
legitymującą/ym się dowodem osobistym/paszportem o numerze ………………………………………………………..
zamieszkała/-ym: …………………………………………………………………………………………………….
podającą/ym do korespondencji adres: …………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej Studentem,
a
Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną im. B. Prusa, z siedzibą w Warszawie 00-389, przy ul. Smulikowskiego 6/8,
NIP: 527-23-83-302 zwaną dalej WWSH lub Uczelnią, reprezentowaną przez:
…………………………………………….
§ 1.
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków nauki w WWSH i odpłatności za studia na podstawie art. 160a ustawy z
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 2017, poz. 2183 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
§ 2.
WWSH oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a w szczególności
warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym, do
prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów
Studenta.
§ 3.
1. WWSH oświadcza, że:
a. organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa Regulamin Studiów,
b. studia w WWSH są prowadzone według planów studiów i programów nauczania,
c. podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
2. Student oświadcza, że w trakcie rekrutacji otrzymał do wglądu i znany jest mu Statut WWSH oraz Regulamin Studiów
obowiązujący w WWSH oraz że zgadza się z zapisami, zawartymi w powyższych dokumentach i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
3. Student przyjmuje ponadto do wiadomości, że będąc studentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa
będzie miał do dyspozycji narzędzia wspomagające kształcenie, w tym instrumenty e-learningowe.
§ 4.
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia procesu jej likwidacji, organy WWSH 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 wnoszenia opłat na zasadach określonych w Umowie w wysokościach i terminach określonych w
załączniku nr 1A do niniejszej Umowy.
2. Student może zostać skreślony z listy studentów, jeżeli bez wcześniejszej pisemnej zgody Rektora lub osoby upoważnionej nie
dotrzyma terminu płatności czesnego przez okres jednego miesiąca.
3. Czesne nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, badań profilaktycznych studenta ani kosztów związanych z jego działalnością
sportową, kulturalno-oświatową, zakwaterowaniem, wyżywieniem i kosztów związanych z dojazdem do Uczelni oraz
materiałami dydaktycznymi.
4. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ustalonego czesnego w przypadku zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. nr 2017, poz. 2183 z późn.. zm.) lub innych związanych z nią aktów prawnych mających bezpośredni wpływ
na wysoki koszt prowadzenia kierunku albo z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie przewidywały przy
zawarciu umowy.
§ 6.
1. WWSH, 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. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.
2. Student zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania WWSH o zmianie adresu do korespondencji i numeru telefonu
kontaktowego.

§ 7.
1. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez studenta lub wypowiedzenia Umowy, zgodnie z trybem
określonym w § 8.
§ 8.
1. Student może wypowiedzieć Umowę w dowolnym terminie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (rezygnacja
ze studiów).
2. Wypowiedzenie Umowy przez studenta powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w dziekanacie lub
kancelarii Uczelni.
3. Za datę rozwiązania umowy przez Studenta uznaje się ostatni dzień następnego miesiąca.
4. Student, który wypowiedział umowę w trakcie studiów z przyczyn innych niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu,
obciążany jest kwotą czesnego proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których był na liście studentów w danym roku
akademickim. Student, który otrzymał upust na opłaty wynikające z załącznika nr 1A, w przypadku wypowiedzenia umowy,
zobowiązany jest do wyrównania 100% kwoty czesnego (Student, który otrzymał upust z tytułu promocji, udziału w
konkursie, wcześniejszej wpłaty za studia, a rezygnuje z nauki przed upływem trzech lat traci przyznane upusty, zobowiązany
jest więc do wyrównania czesnego do kwoty wyjściowej).
5. Wypowiedzenie umowy przez Studenta może zostać dokonane w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a. nagłej długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
b. zmiany sytuacji rodzinnej uniemożliwiającej kontynuowanie studiów,
c. zmiany sytuacji materialnej uniemożliwiającej kontynuowanie studiów.
6. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Studenta z obowiązku uregulowania wszystkich wymagalnych należności naliczanych
do dnia skreślenia z listy studentów lub rezygnacji i wynikających z postanowień Umowy.
7. WWSH w przypadku nadwyżki czesnego zwraca studentowi nadpłatę na koniec semestru, którego opłata dotyczy na pisemny
wniosek Studenta.
8. Wpłaty czesnego dokonywane przez studenta zaliczane są automatycznie na poczet najstarszej należności.
§ 9.
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieunormowanych niniejszą
Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000)
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną im. B. Prusa oraz instytucji
współpracujących, w czasie studiów i po ich ukończeniu, w celu przeprowadzania badań statystycznych oraz badania losów i karier absolwentów.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa oraz instytucje współpracujące
mojego wizerunku oraz zrobionych przeze mnie zdjęć podczas zajęć i plenerów fotograficznych za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z
działalnością prowadzoną przez uczelnię, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych, umieszczenie na stronach internetowych i portalach
społecznościowych w czasie studiów oraz po ich ukończeniu.

*- niepotrzebne skreślić

…………………………………….

..……………………………………….
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