
Umowa nr 
o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Umowa zawarta w dniu                 pomiędzy:

Panią/Panem:  

zamieszkałą/ym: 

nr albumu: , PESEL: 

zwaną/ym dalej Słuchaczem,
a
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław, NIP 896-000-69-97, REGON 
000001531
zwanym dalej Uczelnią,

reprezentowanym przez:

Dziekana / Prodziekana Wydziału: Zarządzania, Informatyki i Finansów, dr Marek Wąsowicz

działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia: 01.09.2016

Umowa zostaje zawarta na planowany okres studiów wybranych przez Słuchacza wynoszący 2 semestry. Okres ten może być przedłużony na warunkach 
określonych Regulaminem Studiów Podyplomowych

§ 1

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe zgodnie z art. 163 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), zwanej dalej Ustawą.

§ 2

Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz warunki kadrowe i inne umożliwiające prowadzenie 
zajęć dydaktycznych wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, dotyczące prowadzenia kształcenia na kierunku Advanced Project Management 
i zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Słuchacza (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem 
Studiów Podyplomowych).

§ 3

1. Uczelnia oświadcza, że:
1. warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami Ustawy, a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz

przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć z uwzględnieniem ich różnych form, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne będą
podawane do wiadomości Słuchacza za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej przez kierownika studiów, obsługę
techniczną studiów lub współorganizatora studiów;

2. podjęte przez Słuchacza studia kończą się uzyskaniem Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
3. w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Uczelni zajęcia nie odbędą się w wyznaczonym terminie, zostanie wskazany nowy termin

przeprowadzenia zajęć, nie jest przewidziany zwrot opłat.
2. Słuchacz oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów Podyplomowych.
3. Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów Podyplomowych są w dostępne w Dziekanatach oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu.

§ 4

1. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia wszystkich opłat wyłącznie na wskazany rachunek w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
za całość studiów.

2. Opłaty (czesne) należy wnieść w kwocie: 1 rata 1 500,00 zł do 07.03.2019; 2 rata 1 000,00 zł do 15.05.2019; 3 rata 1 500,00 zł do 15.10.2019; 4 rata
1 000,00 zł do 15.12.2019
na rachunek bankowy o numerze 59 1240 6960 5013 1300 0218 0400

3. Na umotywowany wniosek Słuchacza i za zgodą kierownika studiów dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty w ratach z zachowaniem
obowiązujących w ust. 2 terminów płatności.

4. Osoby rozpoczynające studia, przyjęte po terminie wyznaczonym na wniesienie opłaty, uiszczają opłaty należne za semestr w ciągu 5 dni roboczych od
decyzji o przyjęciu.

5. Osoby wznawiające studia wnoszą opłaty w terminie do 14 dni roboczych przed przystąpieniem do zajęć dydaktycznych lub egzaminu końcowego.
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6. Od nieterminowych wpłat Uczelnia pobiera ustawowe odsetki.

§ 5

1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, zobowiązuje Słuchacza do
pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku
obciążać będą Słuchacza.

2. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP:

896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: e-mail: iod@ue.wroc.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „e”.

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem danych, wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi danych.

5. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do
przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów
zawartych z Administratorem danych.

7. Słuchaczowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
9. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 6

Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Słuchacza.

§ 7

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę:
Uczelnia - w przypadku prawomocnego skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy, bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych w
Regulaminie studiów podyplomowych oraz w przypadku niewywiązywania się Słuchacza ze zobowiązań wynikających z Umowy z zachowaniem 
miesięcznego terminu wypowiedzenia
Słuchacz - w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, ze skutkiem natychmiastowym, niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań
wynikających z Umowy z zachowaniem  miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 8

1. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy Słuchacz jest zobligowany do uregulowania swoich zobowiązań wobec Uczelni, w szczególności
biblioteki.

2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla miejsca zamieszkania

Słuchacza.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

(słuchacz) (uczelnia)
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