Umowa o warunkach odpłatności za studia- II specjalność/specjalizację
Umowa zawarta dnia…………………. w Białej Podlaskiej pomiędzy Stronami:
Panią ……………………………………………
zam. ……………………………………
legitymującą się dowodem osobistym numer ……………………………..
nr albumu ……………………………..
zwaną w treści umowy Studentem, a
- Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział
………………………………zwaną w treści umowy Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawiciela
.................................... upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia, na kolejnej specjalności/specjalizacji nieobjętej
planem studiów podstawowych studenta na podstawie art. 99 ust.1 pkt.4 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późna. zm.), zwanej dalej Ustawą.
§2
1 Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat w wysokości i terminach określonych umowie.
2. Opłata za II specjalność/specjalizację jest pobierana w wysokości ………za cały okres kształcenia,
niezależnie od ilości semestrów na danej specjalności/specjalizacji.
3. Płatność dokonywana jest przez studenta w wysokości: proporcjonalnie do ilości semestrów drugiej
specjalności/specjalizacji.
4. Semestr zimowy Student obowiązany jest uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przelewem na
indywidualny rachunek w Kredyt Bank S.A. nr :…………………………………………………..
5.Opłatę za każdy kolejny semestr Student obowiązany jest uregulować w terminie do dnia 15 lutego każdego
roku za semestr letni i w terminie do dnia 15 września każdego roku za semestr zimowy.
6. W wypadku zwłoki w zapłacie opłat Uczelnia będzie pobierała odsetki ustawowe za zwłokę. W takim
wypadku wpłata będzie zaliczana w pierwszej kolejności na odsetki, a następnie na należność główną.

§3
1. Umowa wygasa w wypadku:
a) ukończenia studiów przez Studenta lub ukończenia II specjalności/specjalizacji
b) złożenia przez Studenta pisemnej rezygnacji ze studiów lub rezygnacji ze studiów na II
specjalności/specjalizacji,
c) skreślenia Studenta z listy studentów.
2. Student obowiązany jest uregulować na rzecz Uczelni wszelkie należności związane z kształceniem za okres, w
którym trwała umowa.
§4
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec semestru w przypadku:
A) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów przez Uczelnię;
b) niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Uczelnia może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w wypadku zwłoki Studenta ponad 30 dni w uregulowaniu
należnych opłat. W przypadku zwłoki z zapłatą opłat ponad 30 dni Uczelnia jest obowiązana przed złożeniem
oświadczenia o odstąpieniu od umowy wezwać Studenta do uregulowania należności, zakreślając mu dodatkowy 14
dniowy termin oraz poinformować, iż w razie dalszej zwłoki odstąpi od umowy bez wypowiedzenia.
3.Wypowiedzenie lub odstąpienie winno nastąpić na piśmie.
§5
1. Zmiany postanowień umowy, za wyjątkiem wskazanych w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla
siedziby Uczelni.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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