Umowa o naukę

W

dniu…………………………r.

w

Toruniu

pomiędzy

Wyższą

Szkołą

Kultury

Społecznej

i

Medialnej

w

Toruniu,

zwaną w dalszej części umowy Uczelnią reprezentowaną przez Rektora o. dra Zdziaława Klafkę CSsR, a
imię ..............................................nazwisko.............................................................................................................
adres stałego zameldowania .......................................................................................................................................
adres do korespondencji ............................................................................................................................................
tel. kom..................................tel. stac.....................................e.mail.........................................................................
seria i nr dowodu osobistego ……........................................... zwaną/ym w dalszej części umowy Słuchaczem, zawarta
została umowa o treści następującej:
§1

1.

Uczelnia zobowiązuje się

zapewnić

międzynarodowe i dyplomacja

Słuchaczowi

naukę na studiach podyplomowych dwusemetralnych Relacje

- zgodnie z Planem Studiów danego kierunku oraz według zasad określonych

w Regulaminie Studiów Podyplomowych w Uczelni, a po spełnieniu przez Słuchacza wszystkich wymaganych warunków wydać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
2.

Uczelnia zapewnia warunki do nauki przez: program nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość zgodny z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
wykładowców,

udostępnienie

odpowiednio

wyposażonych

pomieszczeń

i

zajęcia

w

siedzibie

Uczelni,

obsługę

administracyjną procesu kształcenia, dostęp do platformy e-learningowej oraz konsultacje z wykładowcami on-line
i w siedzibie Uczelni.
3.

Słuchacz oświadcza, że znany mu jest Regulamin Studiów Podyplomowych, z którym mógł się zapoznać przed
podpisaniem umowy. Zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, na dowód tego składa niniejszym ślubowanie
o następującej treści: "Ślubuję uroczyście sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę, dbać o rozwój własnej osobowości,
wspierać swoim działaniem rozwój nauki, przestrzegać praw i obyczajów akademickich, zachowaniem swoim strzec
honoru i godności członka społeczności akademickiej – tak mi dopomóż Bóg”.

4.

Słuchacz oświadcza, że w celu prawidłowego korzystania z platformy e-learningowej dysponuje możliwościami
technicznymi (dostęp do Internetu) i niezbędnym sprzętem.

5.

Słuchacz zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych w siedzibie uczelni oraz do regularnego korzystania
(co najmniej raz w tygodniu) z materiałów dydaktycznych i informacji dostępnych na platformie e-learningowej , a także
uczestniczenia w konsultacjach on-line z prowadzącymi zajęcia.

6.

Zakazane jest wykorzystanie

przez słuchacza materiałów dydaktycznych w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi

obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Uczelni.
7.

Uczelnia zastrzega, że materiały dydaktyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Słuchacz ma prawo do korzystania
z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie
i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

8.

Uczelnia jest uprawniona do zablokowania dostępu do platformy e-learningowej, w przypadku korzystania przez
Słuchacza w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszej umowy.

9.

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a)

jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z platformy e-learningowej i materiałów dydaktycznych

b)

jakiekolwiek

przez Słuchacza w sposób niezgodny z prawem lub umową;
szkody

powstałe

wskutek

zablokowania

dostępu

do

platformy

e-learningowej

w

przypadku,

gdy nastąpiło to z winy Słuchacza;
c)

jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Słuchacza danych oraz informacji udostępnianych
jako materiały dydaktyczne w celach gospodarczych, inwestycyjnych itp.

10. Studia odbywane na podstawie niniejszej umowy są odpłatne. Słuchacz zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat
za naukę zgodnie z postanowieniami §2 niniejszej umowy.

§2

1.

Opłata ze semestr nauki wynosi 1700 zł.

2.

Opłata za powtarzanie semestru wynosi 1700 zł ( w przypadku powtarzania 3 i więcej przedmiotów) lub 800 zł
( w przypadku powtarzania dwóch przedmiotów) lub 400 zł ( przypadku powtarzania jednego przedmiotu).

3.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy,
egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej.
Jedyną opłatą – oprócz czesnego – jest opłata w wysokości 30 zł za wydanie dyplomu.

4.

Słuchacze wnoszący semestralne opłaty za studia jednorazowo, w pełnej wysokości, uiszczają je w następujących
terminach: za semestr letni – do 28 lutego 2017r. lub w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem zajęć,
za semestr zimowy – do 30 września 2017r.

5.

W drugim semestrze studiów istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach w następujących częściach i terminach:
za semestr letni:

6.

a)

I rata w wysokości 50 proc. – do30 września

b)

II rata w wysokości 50 proc. – do 30 listopada

Opłaty wynikające z niniejszej umowy Słuchacz wnosi na konto bankowe Uczelni, podane do jego wiadomości wraz
z przyjęciem na studia.

7.

Słuchacz zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty na wezwanie upoważnionych pracowników Uczelni.

8.

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

9.

W razie zaległości w regulowaniu opłat wg zasad powyżej określonych w §2 Uczelnia może nie dopuścić Słuchacza do
składania zaliczeń i zdawania egzaminów.

§3
1.

W przypadku przekraczającego 30 dni opóźnienia w dokonywaniu wpłat za naukę, o których mowa w §2, Uczelnia ma
prawo

do

skreślenia

Słuchacza

z

listy

słuchaczy

i

tym

samym

rozwiązania

niniejszej

umowy

z datą 30-tego dnia opóźnienia w dokonaniu wpłat. Ponowne wpisanie na listę słuchaczy na podstawie nowej umowy
o naukę będzie możliwe po uregulowaniu wszystkich zaległości w opłatach i wpłacie wpisowego w wysokości 80 zł.
2.

Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym – po uprawomocnieniu decyzji Komisji Dyscyplinarnej – gdy
słuchacz w rażący sposób działa na szkodę Uczelni.
Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym powoduje skreślenie Słuchacza z listy słuczaczy.

3.

Słuchacz ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym 14-dniowym wypowiedzeniem. Złożenie podania
o skreślenie z listy słuchaczy jest równoznaczne z 14-dniowym wypowiedzeniem niniejszej umowy. Okres wypowiedzenia
jest liczony od dnia wpłynięcia pisemnego wypowiedzenia do Uczelni. W okresie wypowiedzenia opłaty za naukę nie
obowiązują.

4.

Oprócz sytuacji określonej w ust.1 rozwiązanie niniejszej umowy przez Uczelnię następuje w przypadku skreślenia
Słuchacza z listy słuczaczy zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych. W takim przypadku za dzień rozwiązania
umowy uznaje się datę uprawomocnienia decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.

5.

a) W przypadku rozwiązania umowy na podstawie §3 ust. 1, 3 i 4 w sytuacji, gdy Słuchacz wniósł opłatę za semestr
Uczelnia dokona zwrotu wpłaty za miesiące następujące po miesiącu, w którym została rozwiązana umowa,
po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% kwoty pozostającej do zwrotu.
b) W przypadku rozwiązania umowy na podstawie §3 ust. 2 w sytuacji, gdy Słuchacz wniósł opłatę za semestr Uczelnia
dokona

zwrotu

wpłaty

za

miesiące

następujące

po

miesiącu,

w

którym

została

rozwiązana

umowa,

po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% oraz kosztów związanych z pokryciem ewentualnych strat
spowodowanych działaniami Słuchacza.
6.

Warunkiem otrzymania dokumentów złożonych podczas rekrutacji oraz dokumentów dotyczących przebiegu studiów,

w przypadku rozwiązania umowy jest rozliczenie się z Uczelnią z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
oraz złożenie w Sekretariacie Studiow Podyplomowych Uczelni wypełnionej karty obiegowej.
§4

1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
regulujące zasady funkcjonowania uczelni, a także przepisy wewnętrzne wydane przez władze Uczelni.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej wypowiedzenie oraz rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

Umowa została zawarta na czas trwania studiów, których dotyczy zgodnie z § 1 ust. 1 i wygasa, poza innymi
przypadkami

określonymi

w

umowie,

z

chwilą

odebrania

przez

Słuchacza

świadectwa

ukończenia

studiów

podyplomowych.
4.

Uczelnia dokonuje doręczeń na adres Słuchacza wskazany w niniejszej umowie. O zmianie adresu Słuchacza

jest

zobowiązany poinformować Uczelnie na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożonym osobiście
w dziekanacie Uczelni. Pisma przesyłane na adres wskazany przez Słuchacza uważa się za doręczone.
5.

Słuchacz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Uczelni wynikających
z niniejszej Umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

6.

Podpisując niniejszą umowę słuchacz oświadcza, że wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na wykorzystanie swego
wizerunku, w całości, a także w postaci dowolnych fragmentów, w szczególności w audycjach i publikacjach wybranych
przez Uczelnię oraz akcjach promocyjnych i przygotowywanych materiałach promocyjnych, reklamach i projektach
organizowanych przez Uczlenię lub tych, w których Uczelnia uczestniczy. Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa
powyżej, odnosi się do nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z wizerunku studenta na
wszystkich polach eksploatacji. Dotyczy to także monitorowania karier zawodowych absolwentów Uczelni zgodnie z art.
13b Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r z późn. zm. Prawo o szkolnictwie wyższym.

7.

Słuchacz zobowiazuje się do ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich przy
wykonywaniu na rzecz Uczelni prac, które wynikają z niniejszej umowy, a także związanych z materiałalmi edukacyjnymi
i udostępnionym przez Uczelnię oprogramowaniem. Uczelnia może nimi swobodnie dysponować.

8.

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

……………………………………..

……………………………………..

Słuchacz

Rektor – o. dr Zdzisław Klafka CSsR

/* niepotrzebne skreślić

