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Umowa nr ……………………………….… z dnia ………………………………… 
o świadczenie usług edukacyjnych – studia podyplomowe 

 
 
zawarta w dniu ............................................................. w Środzie Wlkp. pomiędzy: 
Wielkopolską Wyższą Szkoła Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wlkp., zwaną w dalszej części umowy „Uczelnią”, którą 
reprezentuje Prorektor prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.08.2008 r. 
upoważnionego przez Rektora do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni 
a  
Panią/Panem....................................................................................................................................................... 

urodzon(ą/ym)w dniu................................................................. w ...................................................................... 

zamieszkał(ą/ym) w ............................................................................................................................................. 

legitymując(ą/ym) sie dowodem osobistym (seria, numer) ......................................... PESEL ................................................ 

zwan(ą/ym) w dalszej części umowy Słuchaczem, o treści następującej: 

§ 1 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od rozpoczęcia pierwszego semestru do momentu złożenia egzaminu 

dyplomowego (obowiązującego na danych kierunkach i specjalnościach) lub do zakończenia zajęć dydaktycznych (na 
pozostałych kierunkach i specjalnościach). 

2. Słuchaczem studiów podyplomowych staje sie osoba fizyczna wyrażająca wole zawarcia niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
Uczelnia zobowiązuje się za odpłatnością świadczyć usługi edukacyjne – studia podyplomowe, na rzecz Słuchacza zgodnie                 
z obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej Umowy Regulaminem Studiów Podyplomowych. 

 
§ 3 

Słuchacz oświadcza, że zapoznał sie ze Statutem Uczelni, oraz Regulaminem Studiów Podyplomowych. Słuchacz i Uczelnia 
zobowiązują sie do przestrzegania postanowień zawartych w/w aktach. 

 
§4 

1. Wysokość i terminy wnoszenia czesnego i innych opłat za studia podyplomowe ustala Kanclerz. 
2. Opłaty za studia podyplomowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 wynoszą:   
 

Wpisowe 150 zł (kwota jednorazowa – płatna z I ratą czesnego); 

 Studia z zakresu: Neurologopedii, (studia 2 semestralne) czesne 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie 
(przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go 
każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 
 

 Studia z zakresu: Języka angielskiego/niemieckiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,                  
(studia 3 semestralne) czesne 1000 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego 
semestru) lub ratalnie – 5 rat po 200 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od 
X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 

 Studia z zakresu: Logopedii (studia 3 lub 4 semestralne), Oligofrenopedagogiki (studia 3 semestralne),                                 
Terapii pedagogicznej (studia 3 semestralne), Oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu                           
(studia 3 semestralne), Tyflopedagogiki i surdopedagogiki (studia 3 semestralne), Edukacji przedszkolnej i 
przygotowania pedagogicznego (studia 3 semestralne), Bibliotekoznawstwa i Wiedzy o Kulturze (studia 3 semestralne) 
czesne 1000 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat 
po 200 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata 
za całość studiów płatna do 1-go listopada. 
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 Studia z zakresu: Przygotowania pedagogicznego, Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Doradztwa 
zawodowego i edukacyjnego, Doradztwa zawodowego i edukacyjnego z coachingiem, Resocjalizacji i socjoterapii, 
Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Diagnozy i terapii pedagogicznej z neurodydaktyką, Matematyki dla 
nauczycieli, Fizyki dla nauczycieli, Chemii dla nauczycieli, Geografii dla nauczycieli, Przedsiębiorczości dla nauczycieli  
(studia 3 semestralne) czesne wynosi 850 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego 
semestru) lub ratalnie – 5 rat po 170 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od 
X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 

 Studia z zakresu: Koncepcji planu daltońskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej                             
(studia 2 semestralne) czesne wynosi 600 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego 
semestru) lub ratalnie – 5 rat po 120 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od 
X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 

 Studia z zakresu: Organizacji i zarządzania oświatą, Asystenta rodziny, Asystenta osoby starszej, (studia 2 semestralne) 
czesne wynosi 1200 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie 
– 5 rat po 240 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa 
opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 

 Studia z zakresu: Coachingu i mentoringu w edukacji (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1250 zł za semestr. Opłaty 
można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 250 zł miesięcznie w każdym 
semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go 
listopada. 

 

 Studia z zakresu: Integracji sensorycznej (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1400 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 280 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 
 

 Studia z zakresu: Informatyki i technologii informacyjnych (studia 3 semestralnie) czesne wynosi 1200 zł za semestr. 
Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 240 zł miesięcznie w 
każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna 
do 1-go listopada. 

 

 Studia z zakresu: Specjalności nauczycielskiej - Informatyki stosowanej, Podstaw przedsiębiorczości (studia 2 
semestralnie) czesne wynosi 1200 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego 
semestru) lub ratalnie – 5 rat po 240 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od 
X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 

 Studia z zakresu: Zarządzania zasobami ludzkimi, Rachunkowości i podatków, Finansów i bankowości, Ekonomiki 
przedsiębiorstw,  (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1250 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed 
rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 250 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego 
miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 

 Studia z zakresu: Badań społecznych i rynkowych,  (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1500 zł za semestr. Opłaty 
można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 300 zł miesięcznie w każdym 
semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go 
listopada. 

 Studia z zakresu: Nauczania informatyki i zajęć komputerowych z programowaniem,  (studia 3 semestralne) czesne 
wynosi 850 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat 
po 170 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X - VII). Jednorazowa opłata 
za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 

Czesne za studia deklaruję wpłacać:  
   Miesięcznie                      Jednorazowo za semestr studiów                    Jednorazowo za całość studiów 
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3. Termin wpłaty jest zachowany, jeżeli przed jego upływem należne opłaty w pełnej wysokości wpłyną na konto 
Uczelni. Jeżeli termin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin uważa się za zachowany, jeżeli 
opłaty wpłyną na konto Uczelni w pierwszy dzień roboczy przypadający po takim dniu.  Pozostałe opłaty winny być 
uiszczone przed wystąpieniem danego zdarzenia lub czynności, od których są pobierane zgodnie z Regulaminem Studiów 
Podyplomowych i Zarządzeniami Kanclerza. 
 

4. Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły -  indywidualne subkonto studenta nr  

                ………….. 10204160200700000009 …………………………. 
5. W przypadku, gdy Słuchacz opóźnia się z opłatą za studia dłużej niż 90 dni, dziekan może wzywać  

go w sposób przyjęty na Wydziale, do uiszczenia opłaty czesnego powiększonego o odsetki ustawowe oraz opłaty 
manipulacyjne od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu może 
nastąpić skreślenie z listy studentów Uczelni na podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 
 

6. Po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu z listy Słuchacz otrzyma przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli i w tym 
przypadku Słuchacz nie ureguluje zaległych opłat w wyznaczonym terminie, Uczelnia podejmie dalsze kroki prawne 
mające na celu wyegzekwowanie należnych jej opłat wraz z ustawowymi odsetkami. 

7. Rezygnacja ze studiów podyplomowych może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. 
 

8. Uczelnia nie zwraca opłat z tytułu nieobecności Słuchaczy na zajęciach. 
9. Uczelnia nalicza odsetki ustawowe  za nieterminowe płatności. 
10. Wpłaty czesnego zawsze są naliczane w pierwszej kolejności na poczet najstarszego (najdłużej wymagalnego długu).                

Do najstarszego długu nalicza się również odsetki. 
 

§ 5 
Uczelnia gwarantuje stałą  wysokość czesnego i opłat za studia podyplomowe. Czesne i opłaty nie ulegną zmianie przez okres 
studiów ustalony przez Rektora dla danego kierunku/specjalności (§ 3, ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych)                      
z wyjątkiem sytuacji niezależnych od Uczelni. Przedłużenie studiów (np. urlop, powtarzanie roku, semestru) może skutkować 
zmianą wysokości opłaty zgodnie z cennikiem dla danego rocznika studiów w roku akademickim. 

§6 
1. W wypadku odstąpienia przez Słuchacza od niniejszej umowy przed rozpoczęciem pierwszego semestru zwracana jest 

wpłacona kwota czesnego, natomiast opłata wpisowa zostaje zatrzymana jako koszty Uczelni związane z postępowaniem 
rekrutacyjnym. 

2. Dyrektor Studiów Podyplomowych może skreślić Słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w Regulaminie 
Studiów Podyplomowych. 

3. W wypadku skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy, opłaty za dany semestr powinny być uregulowane proporcjonalnie do 
okresu pobierania nauki, w szczególności biorąc pod uwagę uzyskanie zaliczenia semestru poprzedzającego skreślenie, nie 
dłużej jednak niż do dnia skreślenia. 

§7 
1. Słuchacz podpisując niniejsza Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym również 

swojego wizerunku w formie zdjęć wykonanych podczas imprez i uroczystości studenckich organizowanych przez uczelnie 
lub na terenie uczelni) zawartych w teczce osobowej i dokumentacji przebiegu studiów dla potrzeb Uczelni w zakresie 
prowadzenia działalności dydaktycznej i marketingowej zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych DZ. U. Nr 113, poz. 883). 

2. Słuchacz w aneksie do niniejszej Umowy może wskazać imiennie osobę lub podmiot gospodarczy, któremu zezwala na 
udostępnienie danych osobowych – tj. udzielenie informacji czy studiuje, o wynikach w nauce, otrzymanej pomocy 
materialnej lub o stanie konta czesnego i ewentualnym zadłużeniu. 

3. Słuchacz może wskazać imiennie osobę lub podmiot gospodarczy jako płatnika opłat czesnego, który złożył deklaracje 
finansowania nauki Słuchacza. 

§ 8 
1. Słuchacz zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Uczelni o każdej zmianie adresu wskazanego do 

korespondencji. 
2. Słuchacz wskazuje następujący adres e-mailowy do korespondencji z Uczelnią: 

………………………………………………………………………………………….. (wypełnić drukowanymi literami). 
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§9 
1. Umowa wchodzi w życie  z dniem podpisania i obowiązuje w trakcie uczestnictwa w studiach podyplomowych. 
2. Umowa wygasa po ostatecznym rozliczeniu się Słuchacza z zobowiązań wobec Uczelni: 
a) po zakończeniu studiów podyplomowych, 
b) wraz z terminem uprawomocnienia się ostatecznej decyzji  o skreśleniu z listy słuchaczy, 
c) z chwilą złożenia przez Słuchacza pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych.  

§10 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
2. Wszystkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd. 

  
§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

                 Słuchacz:            Rektor: 

………………………………………….     …………………………………………….. 


