Załącznik nr 1 do uchwały nr 239 Senatu SGH
z dnia 24 września 2014 r.
UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI
ZA STUDIA PODYPLOMOWE
zawarta w dniu ....................... w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Handlową
d
w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwaną w dalszej
części
umowy Uczelnią, reprezentowaną przez:
.............
.................
........
........................................................................................................................................

R

Kierownika studiów podyplomowych
……………………………
…………… ………
………………………………………………………………………………………………….,
(nazwa studiów podyplomowych
owych oraz numer edycji)
edycji
dycji))

działającego z upoważnienia Rektora SGH,
a

Ó

……...............................................
............................
.....
Panią/Panem……………………………..........................................................................
....................................................,
............................ ul. ............................,
zam. w ........................................................................................,
legitymującą/ym

ę
się

dowodem

osobistym/pa
osobistym/p
osobistym/paszportem*

seria

......................................
.............
...., nr
r………
...........................................................................,
nr………………………….,
zwaną/ym

Z

ci umowy Słuchaczem.
Słuchaczem
w dalszej części

żywszy, że
e Uczelnia stosownie do postanowień
pos
Zważywszy,
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
szkolnictwi wyższym (tekst
ekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
Prawo o szkolnictwie

W

az statutu
statutu
tu SGH:
oraz
 zapewnia

uchacz
Słuchaczowi

naukę

na

studiach

podyplomowych



zgodnie

gramem studiów
studió w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia oraz według
z programem
sad określonych
określon
eślo
zasad
w Regulaminie studiów podyplomowych,
wnia Słuchaczowi warunki do nauki w ramach programu nauczania poprzez
 zapewnia
zatrudnienie wykwalifikowanej kadry wykładowców, udostępnienie zgodnych
z przepisami pomieszczeń, zasobów bibliotecznych oraz organizację i obsługę
administracyjną procesu kształcenia,
strony zawierają następującą umowę:
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe:
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych i nr edycji)

1

prowadzone w …………………………………………………………………………..........
(nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe)

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie art. 160a ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
z późn. zm.)
§2
1. Słuchacz zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za naukę na studiach
podyplomowych oraz opłat administracyjnych i innych.
termin ……
2. Opłaty za naukę należy wnosić w następującej wysokości: ……..i terminie:
3. Za

przedłużenie

terminu

ukończenia

omowych
studiów podyplomowych

w trybie

R

o wniesienia
enia opłaty dodatkowej.
dodatkow
do
indywidualnym, Słuchacz zobowiązany jest do
Wysokość
ukończenia

opłaty,

umożliwiającej

studiów,

określa

nsowanie
sfinansowanie

kan/kierownik
/kierownik*
dziekan/kierownik*

kosztów
w
jednostki

indywidualnego
indywidualneg
organi
organizac
organizacyjnej

na jest kosztom poniesionym w pos
post
prowadzącej studia. Opłata równa
postępowaniu
związanym

z

em
zaliczeniem

Ó

miotów,
przedmiotów,

zdaniem

egza
egzaminów

sultacji dotyczących pracy końcowej.
końcowe
przeprowadzeniem konsultacji

oraz

4. Opłaty wynikające
e z niniejszej
niejsze umowy Słuchacz wnosi
wno na wskazane przez

Z

diów konto
onto bankow
bankowe Uczelni z zaznaczeniem
zaznac
sekretarza studiów
tytułu płatności.
dowo wniesienia opłaty na wezwanie
5. Słuchaczz zobowiązanyy jest do okazania dowodu
retarza studiów.
stud
sekretarza

esienia opłaty uważa się
s datę zaksięgowania wpłaconej kwoty na
6. Za datę wniesienia
e bankowym Uczelni.
koncie

W

opó
7. Każdorazowe opóźnienie
w dokonaniu opłaty lub jej części, albo wniesienie jej
s
w niepełnej kwocie, skutkuje
naliczeniem przez Uczelnię odsetek ustawowych od
łej kwo
zaległej
kwoty. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat kierownik studiów
oże
może

nie

dopuścić

Słuchacza

do

zdawania

egzaminów/zaliczenia

przedmiotu/zaliczenia danego semestru studiów*.
8. Poza opłatami, o których mowa w ustępach poprzedzających, Słuchacz
zobowiązany jest wnosić opłaty, których wysokość i warunki wnoszenia określa
zarządzenie Rektora nr ……z dnia …………………………. w sprawie odpłatności
za niektóre dokumenty z przebiegu studiów wydawane w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
9. Na wniosek Słuchacza Uczelnia wystawia fakturę na zasadach wynikających
z przepisów podatkowych.
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§3
1. Skreślenie Słuchacza z listy słuchaczy zgodnie z Regulaminem studiów
podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oznacza rozwiązanie
niniejszej umowy z upływem dnia, w którym dokonano skreślenia. Ponowne
wpisanie na listę słuchaczy możliwe będzie po uregulowaniu wszystkich
zaległości w opłatach wraz z odsetkami zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Uczelni i zawarciu nowej umowy.
2. Słuchacz

ma

prawo

do

rozwiązania

niniejszej

umowy
wy

za

pisemnym

wypowiedzeniem; wypowiedzenie umowy jest równoznaczne
przez
czne ze złożeniem
złożenie
złoż
Słuchacza oświadczenia o rezygnacji ze studiów.
3. Złożenie

przez

Słuchacza

oświadczenia

o

rezygnacji
acji

ze

R
studiów
studió

jest
je

równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej
którym
niejszej
ejs
umowy w dniu,
dniu w który
oświadczenie zostało złożone albo w późniejszym
niejszym wskazanym w oświadczeniu.
oświadcze
oświadc
4. W

przypadku

rozwiązania

umowy

na

Ó

podstawie

ust.

1

–

3,

jeżeli

Słuchacz wniósł opłatę za
akademicki z góry,
Uczelnia
dokona
a semestr/rok
k a
g
U
zwrotu uiszczonej opłaty
płaty pomniejszonej
omniejszonej o koszty rekrutacji
rekrut
rekrutac oraz koszty zajęć,
w których Słuchacz
kierownika studiów.
acz uczestniczył,
uczestniczył
estniczy , w kwocie wyliczonej
wyliczonej przez
p

Z

5. W przypadku
podyplomowych osobom, które zostały
ku nieuruchomienia
uchomienia studiów
studiów podyplom
przyjęte
uiszczonej opłaty w całości, w ciągu 14 dni
e na studia,
udia, przysługuje zwrot uisz
uiszczo
od
jednak nie później niż w terminie
d podjęcia
ia decyzji o nieuruchamianiu studiów,
s
4 dni od planowanej daty rozpoczęcia
rozpo
do14
studiów.
6. Osobie,
przyjęta na studia podyplomowe, lecz zrezygnowała z ich
O bie,
Oso
ie, która została
zos

W

podjęcia przed rozpoczęciem
zajęć, przysługuje zwrot opłaty po potrąceniu
rozpocz
ro
kosztów
osztów rekrutacji, w kwocie wyliczonej przez kierownika studiów.
7. Osobie,, która
przyjęta na studia podyplomowe, lecz zrezygnowała z ich
któ została
z
djęcia już po rozpoczęciu zajęć, przysługuje zwrot uiszczonej opłaty
podjęcia
pomniejszonej o koszty rekrutacji oraz koszty zajęć, w których osoba
uczestniczyła, w kwocie wyliczonej przez kierownika studiów.
8. Za dzień rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia do kierownika lub sekretarza
studiów

podyplomowych

pisemnego

oświadczenia

słuchacza

albo

datę

wskazaną w oświadczeniu.
9. Zwrot opłaty ustalonej zgodnie z ust. 6 i 7 następuje w terminie 14 dni od dnia
rezygnacji.
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§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące zasady funkcjonowania szkół
wyższych, a także przepisy wewnętrzne wydane przez władze Uczelni.
2. Podpisując umowę, Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu
uchwałą Senatu nr …… z dnia ………………….w sprawie Regulaminu studiów
podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dostępną na stronie
internetowej Uczelni  www.sgh.waw.pl
ej umowy
wy a przepisami,
prz
3. W przypadku różnic między postanowieniami niniejszej

R

tanowienia
enia niniejsz
niniejszej um
o których mowa wyżej pierwszeństwo mają postanowienia
umowy
ujących.
z wyjątkiem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
§5

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy,
wy, a także
że jej wypowiedzenie oraz rozwiązanie,
roz
ro

Ó

wymagają formy pisemnej pod
nieważności.
od rygorem niewa
nie
żności.

a na czas
as trwania studiów, których dotyczy,
d
doty
2. Umowa została zawarta
zgodnie z § 1.

Z
§6

sza sporządzona
zona została w dw
jedn
Umowa niniejsza
dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po
jednym dla
la każdej
ej ze
z stron.
ha
Słuchacz

W

…………………….
………………
……………….
(podpis)
dpis)

Kierownik studiów
……………………………….……….…
(nazwa studiów i numer edycji)

………………………………………....
(podpis i pieczęć imienna kierownika)

Wyrażam
m zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię moich danych osobowych obejmujących:
imiona i nazwisko oraz adres do korespondencji, w celu realizacji uprawnienia Uczelni do
monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów zgodnie z art. 13b ust. 12 i ust. 13
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,
z późn. zm.).

Słuchacz
………………………….
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
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