Załącznik do zarządzenia nr 53 z dnia 20.12.2019 r.

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
§1
W dniu 01.10.2020 r. Pani/Pan JAN TESTOWY, zamieszkała/y: , PESEL: , legitymująca/y się dowodem osobistym
seria i numer: , przyjęta/y w poczet studentów na kierunku I stopnia Stacjonarne od roku akademickiego 2020/2021,
zwana/y dalej „Studentką/Studentem”, oświadcza, że zapoznała/zapoznał się i akceptuje warunki odpłatności oraz
wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,
określone
w zarządzeniu nr 53 Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży o płatnościach w roku akademickim 2020/2021
z dnia 20.12.2019 r., zwanym dalej „zarządzeniem”, które umieszczone jest na stronie BIP:
wsa.edu.pl/download/dokumenty_uczelni/Zarządzenie o płatnościach 2020-2021.pdf
§2
1.

2.

3.

4.

Studentka/Student zobowiązuje się do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na nią/niego ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861), Statut Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży, Regulamin studiów wprowadzony uchwałą nr 62/19/03 Senatu WSA w Łomży z dnia
27.05.2019 r. m.in. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także do przestrzegania
aktów wewnętrznych Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, zwanej dalej „Uczelnią”;
2) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym
oświadczeniu; skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studentkę/Studenta;
3) terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, o których mowa
w § 1, zgodnie z harmonogramem określonym w zarządzeniu nr 53 Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży o płatnościach w roku akademickim 2020/2021 na indywidualny rachunek bankowy: /numer
rachunku generowany z systemu Uczelnia.XP, znajdujący się na indywidualnym koncie studenta w WU/.
Studentka/Student przyjmuje do wiadomości, że:
1) opłaty za usługi edukacyjne określone w zarządzeniu nr 53 Rektora WSA w Łomży z dnia 20.12.2019 r. dla
cyklu studiów, o których mowa w § 1, rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 nie mogą ulec
zwiększeniu, z wyłączeniem wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów;
2) opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na wskazany rachunek bankowy; zmiana numeru rachunku
bankowego nie wymaga zmiany oświadczenia, a o zmianie numeru rachunku bankowego Uczelnia
zawiadamia Studentkę/Studenta niezwłocznie;
3) za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uczelni, a od nieterminowo
wnoszonych opłat Uczelnia nalicza dodatkową opłatę za opóźnienie;
4) Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności
leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku
bankowego;
5) w przypadku rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu lub skreślenia z listy studentów i niewniesienia
wymaganych opłat, Uczelnia wszczyna postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności
w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.
Studentka/Student w szczególnych, uzasadnionych przypadkach ma możliwość:
1) wnioskować o rozłożenie opłat na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłaty na zasadach określonych
w zarządzeniu;
2) ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przed
ich rozpoczęciem oraz przed wpisem na listę studentów;
3) zwrócić się do Rektora o podjęcie innych indywidualnych decyzji w sprawie opłat.
Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Studentki/Studenta i
Uczelni.

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w Uczelni akty prawne określające zasady
pobierania i wysokość opłat za studia oraz zobowiązuję się do ich stosowania. Potwierdzam odbiór egzemplarza
oświadczenia.
…………………………..………...……….
data, czytelny podpis Studentki/Studenta

