Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektor nr 12/2019 z dn. 05.08.2019 r.

UMOWA
o studiowanie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
z siedzibą w Gdańsku Filia w Koszalinie
zawarta w Gdańsku */ Koszalinie * w dniu ...........................................
pomiędzy
Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną z siedzibą w Gdańsku, ul. Kopernika 16, 80-208 Gdańsk, Filia w Koszalinie, ul.
Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin, reprezentowaną przez Rektora prof. zw. dr hab. Zbigniewa Machalińskiego, zwaną
dalej Uczelnią,
a
Panem / Panią ............................................................................................................................
zamieszkałym(ą) w .....................................................................................................................
PESEL
zwanym (ą) dalej Studentem.
§1
1. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669).
2. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną i działa na podstawie
ustawy, o której mowa w ust. 1, wydanych na jej podstawie przepisów prawa oraz Statutu Uczelni.
§2
Student oświadcza, iż podejmuje w Uczelni studia pierwszego stopnia
stacjonarne* / niestacjonarne*
na Wydziale Administracji * / na Wydziale Humanistycznym *
na kierunku: pedagogika * /administracja *
§3
1. Studia w Uczelni są płatne.
2. Wysokość opłat za studia (czesne), rodzaje opłat oraz terminy i zasady ich wnoszenia określa Kanclerz na mocy
Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych.
3. Student oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych i zobowiązuje się do
wypełniania wszystkich zawartych w nim postanowień.
4. Student zobowiązuje się do uiszczania opłat (czesnego) za studia, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, w
wysokości, na zasadach i w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie ze złożoną deklaracją
wyboru trybu i systemu płatności. W przypadku nieuiszczania opłat za studia (czesnego) w terminach naliczane będą
odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.
5. Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:…………........………………………….……… (datą uregulowania jest data
wpływu na rachunek bankowy Uczelni).
§4
1. Z chwilą zawarcia umowy Student wpłaca opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wpisowe) w
wysokości określonej przez Kanclerza.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia Studenta z listy studentów z innych przyczyn opłata, o której mowa
w § 4 ust.1 nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku nieuruchomienia zajęć dla wybranego kierunku.
§5
Student zobowiązuje się do uiszczania dodatkowych opłat np. za wydanie dyplomu ukończenia studiów, wydanie
legitymacji studenckiej, według stawek określonych przez Kanclerza – zgodnie z załącznikiem nr. 2 do niniejszej umowy.
§6
1. Prawa i obowiązki Studenta, związane z tokiem studiów określa Statut Uczelni i Regulamin Studiów.
2. Student oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Studiów i zobowiązuje się do wypełniania wszystkich zawartych w
nim postanowień.
3. Student zobowiązuje się do:
- przestrzegania postanowień Statutu Uczelni oraz wszystkich innych obowiązujących w Uczelni zarządzeń,
regulaminów oraz innych aktów – w zakresie dotyczącym studentów,
- uczestniczenia w zajęciach oraz przystępowania do egzaminów w określonych przez Uczelnię terminach.
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§7
Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów, o których mowa w § 2 i ulega rozwiązaniu, poza wypadkami
określonymi w § 8, z datą ich ukończenia, to jest z datą złożenia egzaminu dyplomowego.
§8
1. Student może zrezygnować ze studiów w Uczelni poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów lub w przypadku skreślenia Studenta z listy studentów z innych przyczyn niniejsza
umowa ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.
§9
Zmiana Statutu, Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych, Regulaminu Studiów, zarządzeń Rektora i Kanclerza
oraz innych aktów obowiązujących w Uczelni jest wiążąca dla stron umowy i nie wymaga jej zmian.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Regulaminu Studiów, Regulaminu Opłat za
Studia i Opłat Dodatkowych, Statutu Uczelni, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. poz. 1668, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) oraz kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Uczelni.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Student

Rektor

prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński

* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1-wysokość opłat za studia (czesne) i terminy ich wnoszenia
Zalącznik nr 2-opłaty dodatkowe
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