UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA
W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE
Zawarta na podstawie zapisów Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie pomiędzy --Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie reprezentowaną przez Rektora dr n. chem. Sebastiana Grzyba, zwana
dalej „Uczelnią” oraz Pan/Pani ____________________ , zamieszkały/zamieszkała: _________________________
PESEL ______________ , zwanym (ną) dalej „Studentem”
zawierają w dniu _____________________ roku umowę następującej treści:
§ 1
Prawa i obowiązki Studenta oraz jego status prawny określają:
1/ ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz akty
wykonawcze do ustawy,
2/ regulamin studiów,
3/ inne regulaminy i zarządzenia obowiązujące w Uczelni.
§ 2
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Umowa określa warunki odpłatności za studia.
Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa zarządzenie nr 3/2021 Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii
i Zdrowia w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia w
WSIiZ oraz innych płatności dla rozpoczynających studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022,
które stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany warunków odpłatności za studia student jest powiadamiany pisemnie co najmniej trzy
miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Wysokość opłat w ciągu roku akademickiego jest stała i nie może być podwyższona.
Student wnosi opłaty za studia w systemie semestralnym lub w rozbiciu na dwie, cztery bądź pięć rat.
Termin wpłaty jest zachowany, jeżeli przed jego upływem należne opłaty w pełnej wysokości wpłyną na konto
Uczelni. Jeżeli koniec terminu wypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin uważa się za
zachowany, jeżeli opłaty wpłyną na rachunek Uczelni w pierwszy dzień roboczy przypadający po takim dniu.
§ 3

1.

Student oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę zapoznał się, przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść
dokumentów wymienionych w § 1 pkt 2 i § 2 ust.2 oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a w przypadku
ich naruszenia świadomy jest odpowiedzialności dyscyplinarnej i finansowej z tego wynikającej.

2.

Student wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z prawidłowym przebiegiem toku
studiów.

1.
2.
3.

§ 4
Umowa zostaje zawarta na okres studiów tj. od dnia złożenia ślubowania do dnia ukończenia studiów i
uzyskania odpowiednio tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera albo do czasu złożenia pisemnej rezygnacji
ze studiów.
Student może w dowolnym czasie odstąpić od niniejszej Umowy, co jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiów.
Rezygnacja ze studiów dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Pismo zawierające oświadczenie o rezygnacji
Student składa do Rektora.
§ 5

Skreślenie z listy studentów, rozwiązanie umowy albo odstąpienie od umowy nie zwalnia Studenta z obowiązku
wniesienia należnych opłat za studia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie i zarządzeniu, o którym
mowa w § 2 ust.2.
§ 6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w
szczególności przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych aktów
normatywnych wydanych na jej podstawie.
§ 7
1.
2.
3.

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i
wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA
dr n. chem. Sebastian Grzyb
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/Podpis STUDENTA/

REKTOR UCZELNI

Załącznik do umowy: Zarządzenie nr 3/2021 r. Kanclerza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia w WSIiZ oraz innych płatności dla
rozpoczynających studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022.

