
 

Umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych 

 
zawarta w Łodzi w dniu ………………………. pomiędzy Społeczną Akademią Nauk, z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 
wpisaną pod numerem 52 do Rejestru Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią, reprezentowaną przez prof. dr hab. Romana Patorę – Rektora, 
 
a, 
 
Panią/Panem……………………….……………………………………………………zamieszkałym/ą w …………………………………………………………….. 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...PESEL:……………………………..….., 
legitymującym/ą się dowodem osobistym serii …….  i numer ………..……………., zwanym/ą w dalszej części umowy Słuchaczem 
następującej treści:  

§ 1 
  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych przez Uczelnie na studiach podyplomowych zgodnie z 

ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365, Dz. U. 2012 poz.572 z 
późn. zm.) oraz posiadanymi uprawnieniami nadanymi przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego 
oraz programem studiów 

§ 2 
1. Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) kształcenia Słuchacza na studiach podyplomowych – kierunek 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….”, od roku akademickiego 2017/2018, 

2) świadczenia nauki na studiach zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365, Dz. U. 2012 poz.572 z późn. zm.) oraz posiadanymi uprawnieniami nadanymi przez 
właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego oraz programem studiów.   

2)  W zakresie świadczenia nauki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, Uczelnia zobowiązuje się do:  
1. prowadzenia zajęć dydaktycznych  
2. wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
3. zapewnienia bazy dydaktycznej, 
4. realizacji procesu dydaktycznego zgodnie z planem studiów oraz programem nauczania. 

2. Uczelnia oświadcza, że: 
1. Podjęte przez Słuchacza studia podyplomowe na kierunku 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….…………”,    zgodnie z planem studiów trwają 
…………. semestry i kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
2. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej lub zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem co  
najmniej dostatecznym w terminie określonym w Regulaminie Studiów Podyplomowych. 
3. Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku niezłożeni w terminie pracy 
dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.  

§ 3. 
1.    Uczelnia może podjąć decyzje o zawieszeniu rekrutacji lub o nie uruchamianiu tych studiów gdy niski nabór (mniej niż 

15 osób) uniemożliwia rozpoczęcie lub prowadzenie zajęć na studiach wybranych przez Słuchacza. Uczelnia podejmie 
taką decyzję nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć i powiadamia o tym listownie kandydata. 

2.    Na pisemny wniosek Słuchacza, w przypadku opisanym w pkt 1, może on podjąć kształcenie na innym uruchomionym 
przez Uczelnię kierunku studiów, po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji na ten kierunek. 

3.    Jeśli Słuchacz nie złożył pisemnego wniosku w terminie 7 dni od przekazania mu informacji o nieuruchamianiu 
studiów, uznaje się, że zrezygnował z proponowanego przez Uczelnię kształcenia. 

§ 4. 
1.  W związku z zawarciem niniejszej umowy Słuchacz oświadcza, że: 

1. w dniu podpisania umowy zapoznał się z Regulaminem Studiów Podyplomowych. 
2. przestrzegać będzie zasad wskazanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych, o których mowa  

w § 4 pkt. 1 
3. Student zobowiązuje się  do wniesienia opłat na rzecz Uczelni: 

a) wpisowe w wysokości …………….. zł. (……… zł.) 
b) czesne. 

2. Uczelnia oświadcza, że Regulamin Studiów Podyplomowych dostępny jest na stronie internetowej   
www. podyplomowe.spoleczna.pl    

§ 5. 
Słuchacz, zgodnie z § 4 pkt 3 lit. b. zobowiązany jest wnieść na rzecz Uczelni ratalną opłatę czesnego za studia 
podyplomowe w wysokości …………………zł (słownie: ………………………………………….) brutto rozłożoną na ………… rat 
w równej wysokości po ………… zł ( …………………………………………………………………………..….. złotych) każda, na podany 
nr rachunku bankowego: PKO BP SA    I Oddział w Łodzi   66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 
(w tytule koniecznie należy wskazać nazwę kierunku i tytuł wpłaty). 

 
 
 



 
1. Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty pierwszej raty opłaty czesnego do dnia …………………………. roku, zaś kolejnych 

rat do 10  dnia każdego miesiąca, której dotyczy płatność. Niezależnie od harmonogramu płatności ostatnia rata 
zawsze musi być uregulowana przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej. 

2. W przypadku nie wniesienia opłaty czesnego w terminie Słuchacz zobowiązany jest do wniesienia zaległej opłaty 
powiększonej o odsetki ustawowe. 

3. Nie uczestniczenie w zajęciach nie zwalnia Słuchacza od obowiązku wnoszenia opłat czesnego zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy.          

   
§ 6. 

Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych  
w niniejszej Umowie wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, 

 

§ 7. 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć pisemnie niniejszą umowę z l-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

2. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie pozbawia Uczelni możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku nie 
wywiązywania się przez Studenta ze zobowiązań finansowych. 

 

§ 8. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  
1. Regulamin Studiów Podyplomowych Uczelni, 
2. Statut Uczelni  
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365, Dz. U. 2012 poz. 

572 z późn. zm.) 
4. Przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony rozstrzygają polubownie, a w przypadku braku zgody poddają 
pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych. 

4. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy oraz załącznikami do niej i zobowiązuje się przestrzegać 
postanowień w nich zawartych. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
                                                       
 
                        
 
 …………………………………        ……………………………………………… 
                         Uczelnia                                                                                                                                        Słuchacz  


