UMOWA
Zawarta dnia XXXXXXXXXXX r. między WYŻSZĄ SZKOŁĄ AGROBIZNESU w Łomży ul. Studencka 19 zwaną dalej
w treści umowy „Uczelnią” reprezentowaną przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a Panem/Panią:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX zamieszkałym/ą: XXXXXXXXXXXXXXXXx, legitymującym/ą się dowodem osobistym
seria i nr XXXXXXXXXXXXXXXX nr PESEL XXXXXXXXXXXXXXXXX zwanym w dalszej treści „uczestnikiem
studiów podyplomowych”. Numer albumu: XXXXXXXXXX.

§1
1.
2.
3.
4.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest zawodową uczelnią niepubliczną, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych pod
pozycją „96” w dniu 24 lipca 1996 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145/142/2/TBM/96 .
Organem założycielskim Uczelni jest Centrum Edukacji i Agrobiznesu Sp. z o.o. zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami.
Uczelnia oświadcza, że prowadzi na Wydziale XXXXXXXXXXXXXXX Studia Podyplomowe „XXXXXXX” w wymiarze
XXXXXXXXX semestrów.
Uczelnia zobowiązuje się do kształcenia uczestnika studiów podyplomowych zgodnie z programami i planami studiów w celu
zdobywania wiedzy zgodnie z wybranymi studiami.
§2
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, jako uczelnia niepubliczna realizuje swoje zadania statutowe, w tym usługi edukacyjne,
na podstawie uzyskanych zezwoleń Ministerstwa właściwego dla szkolnictwa wyższego.

1.

2.

§3
Świadczenie przez Uczelnię usług edukacyjnych na rzecz Uczestnika Studiów Podyplomowych oznacza realizację procesu
dydaktycznego, odbywającego się zgodnie z planami studiów, programami nauczania, organizacją a także planami zajęć
określonymi przez właściwe organy Uczelni czy też uprawnione do tego osoby.
Proces dydaktyczny na wybranych przez uczestnika studiów podyplomowych studiach, jest realizowany przy zapewnieniu:
a. kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
b. właściwej bazy dydaktycznej,
c. obsługi administracyjno-technicznej studiów,
d. możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki WSA.
§4
Uczestnik studiów podyplomowych zobligowany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących w Uczelni aktów prawnych
ze szczególnym uwzględnieniem Statutu, Regulaminu Studiów Podyplomowych WSA oraz innych zarządzeń i regulacji
ustanowionych przez organy Uczelni i Założyciela.
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§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od rozpoczęcia studiów do czasu ukończenia studiów z zastrzeżeniem ust. 2.
Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z dniem skreślenia studenta z listy studentów, co nie zwalnia uczestnika studiów
podyplomowych z zobowiązań wobec Uczelni powstałych w czasie jej trwania.

§6
1. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczenie usług edukacyjnych na konto
bankowe Uczelni nr 43 1020 1332 0000 1702 0667 9080 z dopiskiem „xxxxxxxxxxxxxxxx podyplomowe” oraz nazwiskiem
lub w Kasie Uczelni.
Opłata za studia jest regulowana zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSA w Łomży o płatnościach do 31.05 każdego roku i
zamieszczonego na stronie internetowej www.wsa.edu.pl.

1. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wykonania, nadania w placówce pocztowej lub opłaty w kasie Uczelni. Każdorazowe
opóźnienie w zapłacie raty opłaty za naukę lub jej dokonanie w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem przez Uczelnię kar w
wysokości ustalonej w Zarządzeniu Rektora o płatnościach.
2. W przypadku niewniesienia opłat przez okres dwóch miesięcy, Uczelnia może skreślić uczestnika studiów podyplomowych z
listy studentów bez wcześniejszego wezwania do zapłaty.
3. Uczestnik studiów podyplomowych skreślony z listy studentów reguluje zobowiązania finansowe względem Uczelni łącznie z
miesiącem, w którym nastąpiło skreślenie z listy a w przypadku rezygnacji z miesiącem , w którym nastąpiła rezygnacja decyduje data wpływu podania do dziekanatu.
§7
Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych nie wyszczególnione w niniejszej umowie, zawierają Regulamin
Studiów Podyplomowych i Statut Uczelni, obowiązujące w Uczelni zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). oraz wydane zgodnie ze Statutem Uczelni i Regulaminem Studiów w
zarządzeniach Rektora i Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.
§8
Prawa i obowiązki Uczelni nie wyszczególnione w niniejszej umowie zawarte są w Statucie Uczelni i Regulaminie Studiów
Podyplomowych WSA obowiązującymi w Uczelni zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późniejszymi zmianami). oraz wydanych zgodnie ze Statutem Uczelni i Regulaminem Studiów w zarządzeniach Rektora i
Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.
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§9
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nauki
Uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia niniejszej umowy z jednoczesnym
złożeniem oświadczenia o rezygnacji z dalszego pobierania nauki i skreślenia z listy studentów.

§ 10
1. Umowa rozwiązuje się również z chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.
2. W przypadku uchylenia skreślenia z list studentów uważa się umowę jako trwającą w dalszym ciągu, bez konieczności
ponownego jej zawierania.
3. Umowa wygasa z chwilą ukończenia przez uczestnika studiów podyplomowych studiów.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
Statutu i Regulaminu Studiów oraz inne akty prawa wewnętrznego Uczelni.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1. 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 siedziba przy ul. Studenckiej 19.
1. 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.

§ 14
Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości, sądem właściwym do
rozpatrywania będzie Sąd w Łomży.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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