Załącznik 1 do Uchwały nr 43/ 2008
Senatu WUM z dnia 28.07.2008r.

Wzór
Umowa nr ……………………
o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym
Zawarta w dniu ………………………………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury
61, 02-091 Warszawa
reprezentowaną przez :
…………………………………- Dziekana Wydziału………………….………działającą/ego
na podstawie pełnomocnictwa Rektora okazanego przy zawarciu niniejszej Umowy,
Zwaną dalej „Uczelnią”
a
Panem/Panią
zamieszkałym/ą …………………………………………………………………………..
legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ………………………………………………….
nr albumu ……………………………………… nr PESEL ……………………………
posiadającym/ą adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………….
zwanym/ą dalej „Studentem”

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art.160 ust.3
ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn.zm.)
zwanej dalej „Ustawą”.

§2
Oświadczenia i zobowiązania Uczelni
1) Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym do prowadzenia kształcenia na studiach wybranych przez
Studenta.

2) Ponadto Uczelnia oświadcza, że:
a) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające:
wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i
praktyk, wykaz nazwisk osób odpowiadających za zajęcia dydaktyczne wraz z
ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz
warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do
wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej/specjalnej tablicy
ogłoszeniowej 1 przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego/semestru,
b) Student został przyjęty w poczet studentów Studiów ………………………….
Na Wydziale ……………………………………………………………………
kierunek ……………………………………………………………………., 2
c) Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego:
……………………………………………………………………………….. do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do
końca planowanego okresu studiów wybranych przez Studenta,
d) planowany okres studiów wybranych przez Studenta wynosi …………………
semestrów,
e) planowany okres studiów wybranych przez Studenta może być przedłużony na
warunkach określonych Regulaminem Studiów,
f) zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych określa załącznik nr 1 do
Umowy,
g) z uzyskaniem określonego w lit. C) tytułu zawodowego wiążą się następujące
uprawnienia: ……………………………………………………../uprawnienia
określone …………………………………………………………………. .

§3
Oświadczenia i zobowiązania Studenta
1) Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Uczelni oraz Regulaminem
Studiów obowiązującym w Uczelni i w jednostce organizacyjnej Uczelni
prowadzącej wybrany przez niego kierunek studiów, których treść znajduje się
również na stronie internetowej Uczelni. Student oświadcza również, że zapoznał
się z Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne
oraz Uchwałą Senatu w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i
warunków zwalniania z całości lub części opłat, których treść znajduje się na
stronie internetowej Uczelni http://www.wum.edu.pl/dokumenty/
2) Student zobowiązuje się do przestrzegania roty ślubowania oraz wymienionych
powyżej aktów wewnętrznych Uczelni.
3) Student zobowiązuje się do wnoszenia przez cały okres trwania studiów wskazany w §
2 ust. 2 lit. d) i e) opłat na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych Uczelni
w tym:

1
2

Do wyboru
Do uzupełnienia

a) opłaty za studia w roku akademickim ……………………….. wynoszącej
……………….. zł, za każdy semestr/rok akademicki,
b) opłat za kolejne lata studiów, które mogą ulec zmianom w przypadku zmiany
kosztochłonności kształcenia, z zastrzeżeniem iż podwyżka opłaty za studia nie
może następować częściej niż jeden raz w roku akademickim, a roczny wzrost
opłaty za studia nie może przekroczyć wartości 10% kwoty ustalonej w
poprzednim roku akademickim Opłata za kolejne lata studiów ustalana jest
corocznie zarządzeniem Rektora, którego treść zamieszczana jest na stronie
internetowej http://www.wum.edu.pl/dokumenty/,
c) opłat za powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w nauce ,
obowiązujących w danym roku akademickim.
4) Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat w terminach i w sposób wskazany w
przepisach wewnętrznych Uczelni, o których mowa w pkt 1 i 3.
5) W przypadku gdy opłata nie zostanie uiszczona w terminach określonych w uchwale,
Dziekan skreśla studenta z listy na podstawie art. 190 ust. 2 pkt 3 Ustawy, po
uprzednim wezwaniu do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni.
6) Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych opisanych w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki
zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.

§4
Termin i warunki obowiązywania Umowy
1) Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje do chwili ukończenia
studiów przez Studenta
2) Zwolnienie, zmniejszenie albo rozłożenie na raty opłat, o których mowa w § 3 ust. 3
dokonywane jest na zasadach obowiązujących w Uczelni i wymaga podpisania
Aneksu do niniejszej Umowy. Podwyższenie opłat, o których mowa w § 3 ust. 3
dokonywane jest na zasadach obowiązujących w Uczelni i wymaga doręczenia
Studentowi pisemnej informacji dotyczącej podwyższonych opłat.
3) Niniejsza Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wyłącznie
w przypadku:
a) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów,
b) zmiany formy studiów, z którą łączy się brak obowiązku uiszczenia opłat
na mocy przepisów wewnętrznych Uczelni,
c) likwidacji Uczelni albo utraty uprawnień do prowadzenia studiów
wybranych przez Studenta określonych niniejszą Umowa, przy czym
Uczelnia dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia możliwości
ukończenia studiów przez Studenta na innej uczelni na analogicznych,
wynikających z niniejszej Umowy warunkach.

§5
Postanowienia końcowe
1) Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2) W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Ustawy oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, przepisy wewnętrzne Uczelni,
w tym Uchwała Senatu nr……….z dnia……….. oraz Zarządzenie Rektora nr
……… z dnia ……… albo kolejne zarządzenia Rektora Uczelni w sprawie
wysokości opłat za studia niestacjonarne oraz inne właściwe przepisy prawa.
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.

Student

………………………………….
Imię i nazwisko

Uczelnia

……………………………………
imię i nazwisko, pieczęć służbowa

