Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Nr 138/14 z dnia 24.09.2014r.

UMOWA Nr ......../……..
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
świadczone na studiach niestacjonarnych
w Politechnice Świętokrzyskiej
zawarta w dniu .................................................r. w Kielcach pomiędzy:
Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, przy ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce,
zwaną w niniejszej umowie Uczelnią,
reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:
Dziekana Wydziału ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

a
Panią/Panem ..................................................................................................................................
adres zamieszkania …………........................................................................................................
adres do korespondencji.................................................................................................................
nr i seria dowodu osobistego..........................................................................................................
PESEL............................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej.............................................................................................................
zwaną/zwanym w niniejszej umowie Studentem.
§ 1.
1. Uczelnia zobowiązuje się do realizowania procesu kształcenia studenta na studiach
niestacjonarnych na Wydziale …………………………………………………………
na kierunku ……………………………………………….., studiach ……..….. stopnia.
2. Studia obejmują okres ………… semestrów zajęć dydaktycznych oraz realizację programu
nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nieukończenie studiów z winy studenta w terminie przewidywanym programem studiów i niniejszą
umową powoduje obowiązek zawarcia przez studenta aneksu do niniejszej umowy ustalającego dalsze
warunki świadczenia usługi edukacyjnej.
4. Uczelnia oświadcza, że posiada odpowiednią kadrę naukowo-dydaktyczną do realizowania procesu
kształcenia.
5. Uczelnia posiada wystarczające zabezpieczenie lokalowe, a także administracyjne do
zabezpieczenia studentowi godziwych warunków w procesie edukacji na wymienionym w ust.1
kierunku studiów.
6. Uczelnia gwarantuje zachowanie odpowiedniego standardu usług w procesie edukacji przez cały
okres studiów.
7. Plan i program studiów podany jest do wiadomości studenta w Katalogu Studiów na stronie
internetowej Uczelni www.tu.kielce.pl
8. Student po ukończeniu studiów, o których mowa w ust. 1 i 2 otrzymuje tytuł zawodowy
…………………………………………….
9. Praca dyplomowa, projekt inżynierski, projekt dyplomowy jest własnością studenta.
10. Uczelnia ma pierwszeństwo w publikacji pracy dyplomowej, projektu inżynierskiego, projektu
dyplomowego studenta, w ciągu sześciu miesięcy od daty egzaminu dyplomowego.

§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na
studiach niestacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej, określonych w art. 98 ust. 1 pkt 5 i art. 99
ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zw. dalej Ustawą, tj.:
1) za zajęcia dydaktyczne ujęte w planie studiów,
2) za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
3) za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
4) jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego
z tokiem studiów;
2. Uczelnia świadczy studentowi usługi edukacyjne na wybranym kierunku i wybranej ścieżce
kształcenia (specjalności). Zajęcia nieobjęte planem studiów wybranej ścieżki kształcenia są
zajęciami płatnymi zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
3. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne ustalana jest przez Rektora wydanym przez niego
zarządzeniem, a informacja o wysokości i terminach wpłat umieszczana na tablicy informacyjnej
danego wydziału, przed rozpoczęciem roku akademickiego.
§ 3.
1. Student na mocy niniejszej umowy korzysta z zajęć dydaktycznych ujętych w planie studiów.
Opłata za kształcenie na poszczególnych semestrach studiów wynosi:
…………………….. zł za I semestr,
…………………….. zł za II semestr,
…………………….. zł za III semestr,
…………………….. zł za IV semestr,
…………………….. zł za V semestr,
…………........…….. zł za VI semestr,
…………………….. zł za VII semestr,
…………………….. zł za VIII semestr,
2. Opłatę za zajęcia dydaktyczne ujęte w planie studiów można uiścić:
a) jednorazowo za rok studiów - w terminie płatności pierwszej raty semestru zimowego tj. do
1 października danego roku,
b) za każdy semestr - w terminach płatności pierwszej raty za semestry: zimowy i letni,
c) ratalnie w terminach:
I rata – ……………. zł
do 1 października danego roku
II rata – ……………. zł
do 1 grudnia danego roku
III rata – ……………. zł
do 15 stycznia danego roku
IV rata – ……………. zł
do 1 marca danego roku
V rata – ……………. zł
do 15 kwietnia danego roku
VI rata – ……………. zł
do 1 czerwca danego roku
3. Powyższe zasady obowiązują studenta w roku akademickim ……/ ……. i odpowiednio
w kolejnych latach studiów tj: 20../20.., 20../20.., 20../20….
4. Odpłatne usługi edukacyjne określone w § 2 ust. 1 pkt 2 - 3 realizowane są na wniosek studenta.
Student wnioskujący o zrealizowanie płatnej usługi edukacyjnej zobowiązuje się do przyjęcia decyzji
stwierdzającej dopuszczenie do odpłatnej usługi edukacyjnej, określającej jej zakres ( np. wykaz
przedmiotów) i odpłatność tj. kwotę i termin zapłaty. Wysokość opłat określonych w niniejszej
umowie reguluje Zarządzenie Rektora. Student zobowiązany jest wnieść opłatę przed rozpoczęciem
zajęć.
5. Stawka za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi w okresie
objętym niniejszą umową ………zł za godzinę zajęć. Student powtarzający zajęcia wnosi opłatę
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równą iloczynowi liczby powtarzanych godzin w semestrze i stawki za jedną godzinę zajęć
dydaktycznych. Suma opłat w danym semestrze związanych z powtarzaniem zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce nie może być wyższa niż opłata za kształcenie w danym
semestrze.
6. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów wynosi w okresie objętym niniejszą umową …………
zł za godzinę.
7. Stawka za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku w okresie objętym niniejszą umową wynosi ………… zł za godzinę.
8. Student korzystający z zajęć wymienionych w ust. 6 - 7 wnosi opłatę równą iloczynowi liczby
godzin zajęć w semestrze i stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych.
9. Jednorazowe opłaty za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynoszą:
a) ……… zł za wydanie legitymacji studenckiej
b) ……… zł za wydanie indeksu
c) ……… zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów,
d) ……… zł za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
§ 4.
Student akceptuje opłaty z § 3 i zobowiązuje się do ich terminowego uiszczania.
§ 5.
Opłaty, o których mowa w § 3 nie obejmują:
- opłat za: podręczniki i materiały dydaktyczne, kartę biblioteczną,
- kosztów badań profilaktycznych studenta,
- kosztów ubezpieczeń,
§ 6.
Student zobowiązuje się do zapoznania i do przestrzegania, podczas całego toku studiów,
obowiązujących w Uczelni przepisów prawnych, w szczególności odnoszących się do praw
i obowiązków studenta w procesie studiów, z uwzględnieniem przede wszystkim Regulaminu
Studiów.
§ 7.
1. Student zobowiązuje się do wykazania najwyższej staranności w dbałości o powierzone mu mienie
Uczelni.
2. Każda ujawniona i udokumentowana szkoda w powierzonym mieniu, spowodowana z winy
studenta, skutkować będzie materialną odpowiedzialnością wobec studenta.
§ 8.
1. Umowa wygasa z chwilą ukończenia studiów w Politechnice Świętokrzyskiej przez
Studenta bądź w związku ze skreśleniem go z listy studentów z następujących przyczyn:
1) niepodjęcia studiów;
2) pisemnej rezygnacji ze studiów;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, projektu inżynierskiego lub dyplomowego,
egzaminu dyplomowego;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni;
5) stwierdzenia braku postępów w nauce;
6) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
7) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
8) upływy okresu na jaki została zawarta.
2. Wygaśnięcie umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 nie zwalnia Studenta z obowiązku
wniesienia należnych opłat w części proporcjonalnej do zrealizowanej przez Uczelnię, do dnia
wygaśnięcia umowy, ilości godzin w ramach usług edukacyjnych będących przedmiotem umowy.
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§ 9.
W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z § 8, w czasie trwania semestru, wniesiona przez studenta
opłata za zajęcia dydaktyczne, podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć
pozostałych do końca semestru.
§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin Studiów
w PŚk, Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu
sądowi powszechnemu.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Student
………………………………….

Dziekan
………………………
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