UMOWA
Zawarta dnia 01.10.2018 r. między WYŻSZĄ SZKOŁĄ AGROBIZNESU w Łomży ul. Studencka 19 zwaną dalej
w treści umowy „Uczelnią” reprezentowaną przez Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Pana dr hab. prof.
nadzw. Romana Zbigniewa Englera a Panem/Panią: «StudentXXXT_IMIE_I» «StudentXXXT_IMIE_II»
«StudentXXXT_NAZWISKO»
zamieszkałym/ą:
«StudentXXXT_KOD_ZAMIESZKANIA»
«StudentXXXT_POCZTA_ZAMIESZKANIA»,
«StudentXXXT_ULICA_ZAMIESZKANIA»,
legitymującym/ą się paszportem seria i nr «StudentXXXT_NR_PASZPORTU » zwanym w dalszej treści „studentem”.
Numer albumu: «PrzynaleznoscXXXG_NUMER_ALBUMU».
§1
Celem uzyskania przez Studenta, dla którego język polski jest językiem obcym, znajomości języka polskiego na poziomie
umożliwiającym naukę na kierunkowych studiach wyższych, Student w roku akademickim 2018/2019, po przyjęciu w poczet
studentów i złożeniu ślubowania, odbywa obowiązkową naukę na zerowym semestrze językowym w okresie od ………………..
do ………………… r..
§2
Opłata rekrutacyjna wynosi 1300,00 zł.
§3
Nauka na semestrze językowym dla Studenta jest odpłatna.
§4
Opłata czesnego za semestr językowy płatna jest w ratach miesięcznych po 100 zł (sto złotych) za każdy miesiąc nauki w Uczelni.
§5
Po zaliczeniu zerowego semestru językowego, którego warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu językowego
na poziomie A2 zgodnie z normami wynikającymi z opisu normy poziomu A2. Student uzyskuje możliwość podjęcia dalszego
kształcenia na wybranym kierunku i odpowiednim poziomie studiów na podstawie umowy podpisanej w 2018/2019 roku
akademickim.
Warunki przystąpienia do egzaminu językowego, o którym mowa powyżej oraz tryb jego przeprowadzenia określa Rektor
Uczelni Rozporządzeniem.
§6
Student zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących w Uczelni aktów prawnych ze szczególnym
uwzględnieniem Statutu, Regulaminu Studiów WSA oraz innych zarządzeń i regulacji prawnych ustawionych przez organy
Uczelni.
§7
W sprawach nieuregulowanych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu
i Regulaminu Studiów WSA oraz inne akty prawa wewnętrznego Uczelni.
§8
Student oświadcza, iż na podstawie [dla danych osobowych zwykłych art. 6 ust. 1 lit. a / dla danych osobowych wrażliwych art. 9
ust. 1 lit. a] RODO wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych i potrzeb niezbędnych
związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz w procesie dydaktyczno-organizacyjnym Uczelni i procesu kształcenia w Wyższej
Szkole Agrobiznesu w Łomży z siedzibą przy ul. Studenckiej 19.
Student, równocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Uczelni o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania,
pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję skierowaną na adres podany w komparycji umowy lub ostatni
wskazany przez Studenta adres i innych danych osobowych.
§9
Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygać polubownie a w przypadku braku możliwości, sądownie przez Sąd w Łomży.
§10
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron w języku polskim i języku kraju pochodzenia
Studenta.

……………………………………
Podpis Rektora

……………………………………
czytelny podpis Studenta

