
 

 
 
 
 

UMOWA O NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH 
 

W dniu ....................................... we Wrocławiu, pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 22, wpisaną do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 
111 na podstawie decyzji MEN nr DNS1 - 0145/137/97, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią, 
reprezentowaną przez        Rektora,    dr     Romana  Fulneczek,    prof.     WSH         a       Panią/Panem 
……............................................................................................................................................................................, 
zamieszkałą/ym ........................................................................................................................................................ , 
legitymującą/ym się dowodem osobistym seria ............. nr ........................................ , zwaną/ym w dalszej części 
umowy Słuchaczem, zawarta została umowa o treści następującej: 

 
§1 

1. Uczelnia  zobowiązuje   się   zapewnić   Słuchaczowi   naukę   na   studiach   podyplomowych   o   nazwie: 
……………………………………………………………………………………………..………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………… - 
zgodnie z planem i programem studiów podyplomowych oraz Regulaminem studiów podyplomowych po 
spełnieniu przez Słuchacza wszystkich wymaganych warunków – wydać Świadectwo Ukończenia Studiów 
Podyplomowych, zgodne ze wzorem ustalonym przez właściwego Ministra. 

2. Uczelnia zapewnia warunki do nauki przez: program nauczania, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry 
wykładowców, udostępnienie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń, organizację i obsługę 
administracyjną. 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danej edycji studiów podyplomowych, o czym musi 
poinformować kandydata najpóźniej 5 dni roboczych przed pierwszymi planowanymi zajęciami. 
Nieuruchomienie przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu studiów podyplomowych skutkuje 
rozwiązaniem niniejszej umowy. 

4. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych na wymienionym przez Słuchacza kierunku, 
Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu opłaty administracyjnej na konto bankowe, wskazane przez Słuchacza w 
stosownym podaniu. 

5. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studiów Podyplomowych i do terminowego 
uiszczania opłat za naukę, zgodnie z postanowieniami §2 niniejszej umowy. 

 
§2 

1. Opłaty za naukę oraz inne opłaty dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych określane są w Uchwale Rady 
Wykonawczej Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na dany rok akademicki. 

2. Sposób finansowania Studiów Podyplomowych, Słuchacz określa w Podaniu o przyjęcie na studia 
podyplomowe. 

3. Opłaty wynikające z niniejszej umowy Słuchacz wnosi na konto bankowe wskazane przez Uczelnię. 
4. Słuchacz zobowiązany jest do okazania dowodów opłaty za studia na wezwanie upoważnionych pracowników 

Uczelni. 
5. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu zapłaconej kwoty na konto bankowe  Uczelni. Każdorazowe 

opóźnienie w zapłacie raty opłaty za naukę lub jej dokonanie w niepełnej kwocie, skutkuje naliczeniem przez 
Uczelnię odsetek umownych maksymalnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

6. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat wg zasad określonych w §2, Uczelnia może nie dopuścić 
Słuchacza do zajęć. 

 
§3 

1. W przypadku przekraczającego 30 dni opóźnienia w dokonywaniu opłaty za naukę, o której mowa w §2, 
Uczelnia ma prawo do skreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy. 

2. Oprócz sytuacji określonej w ust.1, rozwiązanie niniejszej umowy przez Uczelnię następuje w przypadku 
skreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów Podyplomowych. 



 

 
 
 
 

W takim przypadku za dzień rozwiązania umowy uznaje się datę decyzji Dyrektora Centrum Studiów 
Podyplomowych o skreśleniu z listy Słuchaczy. 

3. W przypadku skreślenia z listy Słuchaczy lub rezygnacji ze studiów podyplomowych,  Słuchacz zobowiązany 
jest do wniesienia czesnego liczonego proporcjonalnie do wykorzystanego okresu studiów. 

 
§4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy regulujące wewnętrzne zasady funkcjonowania Uczelni. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także jej wypowiedzenie przez każdą ze stron, wymagają formy 
pisemnej. 

3. Umowa została zawarta na czas trwania określonej edycji studiów podyplomowych, której dotyczy, zgodnie 
z § 1 ust. 1 i wygasa, poza innymi przypadkami określonymi w umowie, z chwilą  odebrania  przez Słuchacza 
Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych. 

4. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb Uczelni, 
związanych z realizacją niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
kwestionariuszu osobowym przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w celu  przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz w związku z odbywaniem studiów. Udzielona zgoda jest 
wyrażona na czas określony, zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującego Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz 
prawo ich sprostowania, a także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacji.). 

5. Podpisując umowę, Słuchacz oświadcza, że zapoznał się zarówno z treścią planu i programu studiów 
podyplomowych oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

.......................................................................... .................................................................... 
Słuchacz Rektor 


