Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć
z powodu niezadawalających wyników w nauce
zawarta w dniu ………….W Białej Podlaskiej pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97
Reprezentowaną przez ……………………………….Dziekana Wydziału…………….na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zwaną dalej „Uczelnią”.
z Panem/nią …………………………………
zamieszkałym/ą …………………………………………………..
numer albumu ………………………………………….
zwanym/ą w dalszym ciągu tej umowy „Studentem".
§1
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatności za powtarzanie określonych
zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w
nauce, na podstawie art. 99 ust. 1 punkt 2 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z póżn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
§2
1. W związku z koniecznością powtarzania przez studenta zajęć z przedmiotu/ów”:
1…………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..

2. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia w roku akademickim 2014/2015 możliwości
uczestnictwa przez Studenta w zajęciach z tego przedmiotu w/w wymiarze godzinowym,
oraz do:
1. Spełnienia warunków wynikających z obowiązujących planów studiów i programów
kształcenia.
2. Zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
3. Zapewnienia sal dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia do realizacji procesu
kształcenia na kierunku studiów.
§3
Student zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu/ów
wskazanego/ych w § 2 oraz do przystąpienia do zaliczenia tego/tych przedmiotu/ów zgodnie
z Regulaminem Studiów PSW w Białej Podlaskiej.
§4
1. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty ustalonej przez Rektora PSW w Białej
Podlaskiej za możliwość powtarzania zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce z
przedmiotu/ów wskazanego/ych w § 2, wg Zarządzenia nr 33/2013 w wysokości:
…………….w terminie do dnia rozpoczęcia zajęć z powtarzanego przedmiotu na
indywidualne konto bankowe nr: …………………………………….

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wymagalności, bez dodatkowego
wezwania Studenta do zapłaty przez Uczelnie.
§5
1. Uczelnia spełniając wymogi wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych
nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadomienia o zmianie jego danych
osobowych zawartych w niniejszej umowie. Student wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Uczelnię swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 833 z późn. zm.).
§6
1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 365 dni od dnia jej zawarcia.
2. Student może rozwiązać niniejszą umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Studenta w trybie przewidzianym
w ust 1 oznacza jego rezygnację ze studiów.
4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Studenta przed terminem
rozpoczęcia zajęć z powtarzanego przedmiotu Studentowi przysługuje zwrot wniesionej
opłaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesyłki.
5. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez studenta po terminie rozpoczęcia
zajęć z powtarzanego przedmiotu opłata podlegająca zwrotowi jest pomniejszona o koszty
odbytych zajęć oraz o koszt przelewu lub przesyłki.
6. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu, na który została zawarta w przypadku
prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów. Rozwiązanie umowy następuje ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym decyzja o skreśleniu z listy
studentów stała się ostateczna.
7. Strony mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron. Każda ze w stron
zobowiązana jest do wypełnienia swoich zobowiązań do dnia rozwiązania umowy.
§7
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Ustawy wraz z
aktami wykonawczyni, przepisy aktów prawa wewnętrznego Uczelni, a w zakresie w nich
nieunormowanym, przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –
jeden dla Uczelni oraz jeden dla Studenta.
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