WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH
W WARSZAWIE
01 – 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a
Tel./Fax. (0-22) 855-47-58

UMOWA Nr …………
O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

zawarta w dniu ………….………….. pomiędzy:

Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 38a zwaną dalej Uczelnią,
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………..
a
Panią/Panem ............................................................................................................................................................
zamieszkałą/ym .......................................................................................................................................................
NIP..........................PESEL.........................................legitymującą/ym się dowodem osobistym:
seria...................nr..........................
tel. kontaktowy.......................................e-mail………………………………..
zwaną/ym w dalszej części umowy Słuchaczem.

www.wstijo.edu.pl / wstijo@wstijo.edu.pl

§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków podejmowania nauki na studiach podyplomowych zgodnie z
Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
zwanej dalej Ustawą.
§2
1. Uczelnia organizuje i prowadzi studia podyplomowe w zakresie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Czas trwania studiów obejmuje 360 godzin, które będą realizowane w okresie
od ...................................................... do ................................
2. Uczelnia oświadcza, że prowadzi studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią
kierunkami studiów, spełnia niezbędne warunki do prowadzenia kształcenia w w/w zakresie oraz zobowiązuje
się je spełniać do końca planowanego okresu studiów podyplomowych.
§3
1. Słuchacz oświadcza, że podejmuje studia podyplomowe, o których mowa w § 2 ust.1 i że znany mu jest
program studiów oraz regulamin studiów podyplomowych.
2. Program studiów podyplomowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§4
Opłata za studia podyplomowe wynosi………………………zł,
słownie: ………………………………...............................................................................................................zł.
Opłata może być wnoszona semestralnie (zgodnie z § 5).
§5
1. Opłaty za studia podyplomowe można wnosić w następujący sposób:
1/ Pełna kwota lub I rata w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2/ II rata do końca piątego miesiąca trwania studiów.
2. Opłatę za uczestnictwo w studiach podyplomowych Słuchacz zobowiązuje się uregulować w wyżej
wymienionych terminach na konto:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
al. Prymasa Tysiąclecia 38a
Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587
lub 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
albo w kasie Uczelni podając swoje dane oraz tytuł wpłaty.
3. W przypadku opóźnienia z wniesieniem opłaty Uczelnia zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

4. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności
leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru bankowego.
5. W przypadku zaprzestania przez Słuchacza uiszczania opłat za studia zgodnie z ustaleniami niniejszej
umowy Uczelnia wzywa na piśmie Słuchacza do zapłaty zaległych opłat wyznaczając jednocześnie dodatkowy
termin do uregulowania zaległości.
6. Jeśli opłata za kształcenie nie została uregulowana pomimo pisemnego wezwania do jej uiszczenia,
Kierownik Studiów podejmuje decyzję o skreśleniu Słuchacza z listy po upływie 14 dni od dnia upływu
wyznaczonego w wezwaniu terminu płatności. Od decyzji Kierownika Studiów przysługuje odwołanie do
Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
7. Uczelnia pobiera opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30zł.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych zgodnie § 2 ust.1 niniejszej umowy.
2. Rozwiązanie umowy następuje:
a. z dniem ukończenia studiów przez Słuchacza,
b. z dniem prawomocnego skreślenia Słuchacza ze studiów, w przypadkach określonych w regulaminie
studiów podyplomowych.
3. W razie, gdy Słuchacz:
- złoży na piśmie rezygnację ze studiów wraz z prośbą o zwrot opłaty przed terminem rozpoczęcia zajęć
dydaktycznych - opłata podlega zwrotowi w całości,
- złoży na piśmie rezygnację ze studiów wraz z prośbą o zwrot części opłaty w trakcie trwania semestru
oraz w przypadku niepodjęcia studiów – opłata podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o koszt zajęć,
które odbyły się do dnia rozwiązania umowy.
4. Za datę rozwiązania umowy przyjmuje się datę wpływu pisma o rezygnacji.
§7
Słuchacz ma obowiązek pisemnego powiadamiania Uczelni o wszelkich zmianach danych osobowych
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Słuchacza.
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Słuchacza studiów
podyplomowych, Uczelni i Kwestury.

…………………………………..
WSTiJO

…………………………………
(Słuchacz)

