UMOWA
o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem
w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej
im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej
na rok 2017/2018
Zawarta w dniu .......................................……, pomiędzy:
Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej (zwana dalej WSTH),
reprezentowaną przez Dyrektora …………………………………………………………….
zwaną dalej WSTH,
a
Panią / Panem ...............................................................................................................................
e-mail:…………………………………………………………………………………………….
PESEL............................................................,

dowód osobisty…………………………

Adres zamieszkania....................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)……………………………………………….
zwaną / zwanym dalej Studentem.
§1
Przedmiot umowy
Niniejsza Umowa reguluje zobowiązania stron w zakresie zasad odpłatności za studia licencjackie na
kierunku teologia adwentystyczna, prowadzone w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły
Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 39.
§ 2
Obowiązki WSTH
1. WSTH zobowiązuje się zapewnić warunki do nauki na studiach poprzez zatrudnienie kadry
dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do nauczania w zakresie prowadzonych
studiów.
2. WSTH zobowiązuje się wobec Studenta do realizowania procesu kształcenia, prowadzenia zajęć
dydaktycznych i organizowania egzaminów zgodnie z programem studiów.
3. WSTH zobowiązuje się wydać Studentowi dyplom stwierdzający ukończenie studiów oraz
uzyskanie tytułu licencjata, po spełnieniu przez Studenta wszystkich wymogów przewidzianych
planem studiów, a w szczególności uzyskanie określonych efektów kształcenia i wymaganej liczby
punktów ECTS, złożenie egzaminu licencjackiego i obronę pracy licencjackiej.
§3
Obowiązki Studenta
Student niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu studiów i niniejszej Umowy oraz
zobowiązuje się wykonywać wynikające z nich obowiązki. W szczególności zobowiązuje się do:
a) postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
b) realizacji wszelkich płatności określonych w § 4 i wynikających z Uchwał Rady Szkoły,
c) regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych,
d) terminowej współpracy z WSTH na zasadach określonych w Regulaminie studiów,
e) przystępowania do wszystkich egzaminów i zaliczeń wynikających z programu studiów,
f) pisemnego powiadomienia WSTH o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej
Umowie.
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Skutki zaniechania wykonania powyższych obowiązków obciążać będą Studenta zgodnie
z Regulaminem studiów i niniejszą Umową.
§4
Wysokość opłaty i terminy płatności
1. Opłata za studia wynosi 5 450 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) płaconych
w miesięcznych ratach po 300 zł do piętnastego dnia każdego miesiąca (łącznie 18 rat).
2. Każda osoba zamierzająca zostać Studentem zobowiązana jest do wniesienia z góry opłaty w
wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) wraz ze złożeniem dokumentów
niezbędnych w procesie rekrutacji. Opłata ma charakter bezzwrotny i jest wliczana w kwotę
opłaty za studia.
3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z uiszczania opłat czesnego.
4. Czesne nie obejmuje opłaty za podręczniki i inne materiały dydaktyczne.
5. Czesne nie obejmuje ubezpieczenia ani badań profilaktycznych.
6. Opłaty czesnego są pobierane z góry. Student może jednak skorzystać z rabatów w opłatach za
studia, wpłacając za cały semestr z góry w terminach:
I semestr: 20% rabatu (1500 zł – 300 zł = 1200 zł ) przy wpłacie do 30 czerwca 2017 r.
15% rabatu (1500 zł – 225 zł = 1275 zł ) przy wpłacie do 31 sierpnia 2017 r.
10% rabatu (1500 zł - 150 zł = 1350 zł ) przy wpłacie do 15 października 2017 r.
II semestr: 15% rabatu (1800 zł – 270 zł = 1530 zł ) przy wpłacie do 05 marca 2018 r.
III semestr: 15% rabatu (1800 zł – 270 zł = 1530 zł ) przy wpłacie do 05 września 2018 r.
Maksymalna wysokość rabatu, którą może uzyskać student wynosi 840 zł (słownie: osiemset
czterdzieści złotych).
Ostatnia rata powinna zostać wpłacona nie później niż 14 dni przed obroną pracy licencjackiej.
Dodatkowe opłaty, jakimi może zostać obciążony Student WSTH, zostały uwzględnione
w Regulaminie Studiów Pierwszego Stopnia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej
Wpłaty należy dokonywać na adres: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna,
ul. Jana Pawła II 39. Numer konta: 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489

1.

2.
3.
4.

§5
Zerwanie umowy
Opóźnienie w zapłacie czesnego lub jego kolejnej raty przekraczające 30 dni kalendarzowych
może skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy i skreśleniem Studenta z listy studentów, co nie
zwalnia go z konieczności uregulowania zadłużenia. Ponowne wpisanie na listę studentów jest
możliwe po uregulowaniu zaległych płatności oraz po zawarciu nowej Umowy.
W przypadku rezygnacji ze studiów Student jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w
sekretariacie Punktu Konsultacyjnego lub Instytutu.
W przypadku rezygnacji z nauki lub skreślenia z listy studentów Student zobowiązany jest do
niezwłocznego zwrócenia WSTH legitymacji studenckiej.
Wszelkie informacje rozszerzające § 5 ust. 1-3 zamieszczone są w Regulaminie Studiów I stopnia
Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w § 21.

§6
Czas trwania Umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas trwania studiów w WSTH w Instytucie Mediów i Nauk
Społecznych i wygasa z chwilą:
a) ukończenia przez Studenta nauki w WSTH,
b) przeniesienia na inną uczelnię (zmiany uczelni),
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c) jawnego naruszenia przez Studenta Regulaminu studiów lub Umowy,
d) ostatecznego skreślenia z listy studentów;
2. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie pozbawia WSTH możliwości dochodzenia roszczeń
w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze zobowiązań finansowych.
3. W przypadku reaktywacji toku studiów, ponownego przyjęcia w poczet studentów, zmiany
specjalności lub formy studiów zawierana jest nowa umowa.
4. Przedłużenie czasu trwania studiów, wynikające z konieczności powtarzania semestru lub roku
studiów bądź uzyskania urlopu od zajęć nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
§7
Odpowiedzialność za szkody
Za uszkodzenie, zniszczenie albo zgubienie sprzętu należącego do WSTH Student zostanie
obciążony kosztami naprawy, wymiany lub zakupu sprzętu.
§8
Przetwarzanie danych
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeby WSTH związanych
z realizacja niniejszej Umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).
2. Student wyraża zgodę na ogłoszenie informacji wynikających z działalności WSTH (odnoszących
się do jego osoby) poprzez informację ogłaszaną na tablicy ogłoszeń zakodowaną numerem albumu
Studenta.
.
§9
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd, zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności.

……………………………………………………
(Student – czytelny podpis złożony w obecności pracownika WSTH)

….…………………………………………
(Przedstawiciel WSTH)
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