Załącznik Nr 9 do Uchwały Senatu z dnia 28 września 2017r
WZÓR UMOWY- o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne przyjętych na zajęcia
prowadzone przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

UMOWA nr…./MSP
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne przyjętych na zajęcia prowadzone przez Międzywydziałowe Studium
Pedagogiczne w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
zawarta w dniu …………………w………….., pomiędzy:
Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3, zwaną dalej Uczelnią reprezentowaną
przez ………………………………………………………………………………………………………………………..
a
……………
legitymującym/ą się dowodem osobistym o numerze …………………… oraz numerem PESEL……….
zamieszkałym/ą: ul. ………………
zwanym/ą dalej Studentem (w przypadku studenta AM)/Słuchaczem (osoby nie będącej studentem AM)

§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności w przypadku świadczenia przez Uczelnie na rzecz
studenta/słuchacza usług edukacyjnych określonych w niniejszej umowie.
§2
Uczelnia zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia studentowi/słuchaczowi nauki
na najwyższym poziomie według obowiązującego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.
§3
1. Student/Słuchacz jest zobowiązany – w przypadku korzystania z wymienionych niżej usług edukacyjnych
świadczonych na jego rzecz przez Uczelnię – do uiszczenia opłat
-za realizacje przedmiotu ………PLN/semestr
-za realizację przedmiotu ………PLN/semestr
2. Wymienione w ust. 1 opłaty semestralne za realizację programu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
podlegają uiszczeniu w terminie do ……….. za semestr zimowy właściwego roku akademickiego oraz do …….. za
semestr letni właściwego roku akademickiego.
3. Opłaty, o których mowa w ust.1 wnoszone są na rachunek bankowy;
……………………………….
4.Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat o których mowa w ust.1, nie więcej niż o 20% w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności niezależnych od Uczelni:
-zmniejszenia liczby studentów lub studentów/słuchaczy
-zmiany przepisów prawa mających wpływ na kalkulację wysokości opłat o których mowa w ust 1.
W takim przypadku Uczelnia najpóźniej w terminie miesiąca przed rozpoczęciem semestru ma prawo dokonać
wypowiedzenia wysokości opłat ze skutkiem na początek semestru.
5.Zmiana wysokości opłat określona w ust.4 zostanie potwierdzona w formie aneksu do niniejszej umowy, którego
projekt zostanie Studentowi/Słuchaczowi dostarczony wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu wysokości opłat.
6.Student/Słuchacz ma prawo nie zaakceptować nowej wysokości opłat ustalonych zgodnie z ust.4 i odstąpić od
niniejszej umowy składając oświadczenie o rezygnacji z MSP w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Strony postanawiają, iż brak złożenia przez Studenta/Słuchacza oświadczenia określonego w ust. 6 w sposób i

terminie określonym ust. 6 – oznacza wyrażenie przez Studenta/Słuchacza zgody na treść aneksu określonego w
ust.5.
8.Uczelnia spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych
osobowych, zobowiązuje Studenta/Słuchacza do pisemnego jej zawiadomienia o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej umowie.
Skutki zaniechania wykonania powyższego obowiązku obciążać będą Studenta/Słuchacza.
§4
1.Dokonanie wpłaty po ustalonym terminie spowoduje naliczenie odsetek za opóźnienie w ustawowej wysokości.
2.Brak wpłaty w wyznaczonym terminie uprawnia Uczelnie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i
skreślenia Studenta/Słuchacza z listy uczestników MSP.
3. Od decyzji o skreśleniu, studentowi/słuchaczowi przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie od decyzji wnosi
się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. MSP, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu. Decyzja
Rektora jest ostateczna.
4. Brak wpłaty, rezygnacja z realizacji MSP lub podjęcie czynności określonych w § 4 ust.2 i 3 nie zwalnia
studenta/słuchacza z wykonania zobowiązań finansowych wynikających z umowy. Uczelnia może dochodzić swoich
należności wynikających z umowy na drodze sądowej, niezależnie od toczących się procedur związanych z rezygnacją
ze studiów lub skreśleniem z listy MSP.
§5
1.Uczelnia zwraca Studentowi/Słuchaczowi w całości opłatę w przypadku:
a)gdy Student/Słuchacz złoży do Pełnomocnika Rektora ds. MSP pisemną rezygnację z uczestnictwa w MSP przed
terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, za które opłata została wniesiona,
b) gdy zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.
2.W przypadku gdy Student/Słuchacz złoży do Pełnomocnika Rektora pisemną rezygnację z MSP lub zostanie skreślony
z listy studentów/słuchaczy po terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, za które opłata została wniesiona Uczelnia zwraca Studentowi/Słuchaczowi część opłaty proporcjonalnej do okresu zajęć dydaktycznych w danym
semestrze, następującego po dniu otrzymania przez Uczelnię rezygnacji Studenta/Słuchacza lub wydaniu decyzji
skreślenia z listy studentów/słuchaczy.
§6
Wzajemne stosunki pomiędzy Uczelnią a Studentem /Słuchaczem określają szczegółowo Statut, Regulamin Studiów
oraz Regulamin MSP, dostępny na stronie internetowej www.am.katowice.pl
§7
1.Umowa zostaje zawarta na czas…. semestrów (rok akademicki ……………. ), poczynając od semestru zimowego
……….. do semestru letniego…….
2. Rozwiązanie umowy następuje:
a) z dniem upływu czasu, o którym mowa w ust. 1,
b) z dniem złożenia egzaminu dyplomowego,
c) z dniem decyzji ostatecznej o skreśleniu Studenta/Słuchacza z listy studentów/słuchaczy,
d) z dniem złożenia przez studenta/słuchacza pisemnej rezygnacji ze studiów.
e) z dniem skreślenia z listy uczestników MSP
f) w przypadku niedostarczenia dokumentów określonych w Regulaminie z upływem ostatecznego dnia
przewidzianego na ich złożenie.
g) w innych przypadkach wskazanych w umowie
§8
1.1.Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadku
określonego w § 3 ust.7
2.W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca
2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Kodeksu Cywilnego.
3.Słuchacz/student podaje następujący adres do korespondencji :
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oraz adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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§9
Wszelkie spory wynikające z Umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Za Uczelnię

Podpis studenta/słuchacza
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