
 

                                                                                              1

 

U M O W A  

o kształcenie na studiach podyplomowych w „Ateneum – Szkole Wyższej”  

z siedzibą w Gdańsku. 

 

 

zawarta w Gdańsku w dniu  ............................................................................... 

 

pomiędzy 

 

Ateneum – Szkołą Wyższą  z siedzibą w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk 

reprezentowaną przez Rektora prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego, 

zwaną dalej również Uczelnią, 

 

a 

 

Panem / Panią……............................................................................................................ 

     

zamieszkałym(ą) w............................................................................................................ 

 
legitymującym (ą) się dowodem osobistym seria i nr ……............................................... 

 

wydanym przez ................................................................................................................. 

zwanym (ą) dalej Słuchaczem. 

 

§ 1  

1. Ateneum – Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, 

wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni, prowadzonego 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr rejestracyjnym 297. 

2. Ateneum – Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku działa na podstawie ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. 

zm.), w oparciu o pozwolenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr DSW-3-

4001-453/JP/04 z dnia 23.06.2004 r . 

 

§ 2 

Słuchacz oświadcza, iż podejmuje w Uczelni kształcenie na niestacjonarnych Studiach 

Podyplomowych ................................................................................................................. 

§ 3 

1. Uczelnia oświadcza, iż poprowadzi i zorganizuje kształcenie Słuchacza w ramach 

wybranych Studiów Podyplomowych, o których mowa w § 2 umowy, zgodnie z 

obowiązującym programem tych studiów, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4. 

2. W wykonaniu zobowiązania, o który mowa w ust. 1, Uczelnia zorganizuje i 

przeprowadzi wymagane w programie Studiów Podyplomowych wykłady, 

ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz egzamin 

dyplomowy warunkujący uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów 

Podyplomowych. 

3. Uczelnia zobowiązuje się: 

a) zapewnić właściwą organizację Studiów Podyplomowych i odpowiedni poziom 

nauczania z przedmiotów objętych programem studiów, 

b) zapewnić kadrę naukowo-dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach oraz właściwą 

organizację procesu dydaktycznego. 

4.  Uczelnia oświadcza, że dla uruchomienia wybranych przez Słuchacza Studiów 

Podyplomowych wymagane jest wypełnienie minimum limitu przyjęć, ustalonego 

przez Rektora.  

 

§ 4 

1. Studia Podyplomowe odbywają się w systemie semestralnym i trwają 2 lub więcej 

semestrów w zależności od wybranych Studiów Podyplomowych. 

2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry. 

 

§ 5 

1. Studia Podyplomowe w Uczelni są płatne.  

2. Wysokość opłat za kształcenie na Studiach Podyplomowych określana jest 

semestralnie. 

3. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania opłat za kształcenie na Studiach 

Podyplomowych, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, w wysokości, terminach 

i w sposób określony w załączniku nr 1 do  umowy. 

4. Słuchacz ostatniego semestru zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty 

za świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w wysokości, terminie i w 

sposób określony w załączniku nr 2  do niniejszej umowy. 

5. W przypadku nieuruchomienia zajęć dla wybranych przez Słuchacza Studiów 

Podyplomowych- w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4 umowy i rezygnacji z 

kształcenia na Studiach Podyplomowych z tego powodu, Słuchaczowi przysługuje 

zwrot dokonanej opłaty za kształcenie w pełnej wysokości. 

6. W przypadku rezygnacji z kształcenia  na Studiach Podyplomowych w Uczelni, 

złożonej przed dniem rozpoczęcia się zajęć w danym semestrze studiów, z przyczyn 

innych niż wymienione w ust. 5, Słuchaczowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty 

za kształcenia w pełnej wysokości. 

7. W przypadku rezygnacji ze Studiów Podyplomowych złożonej po dniu rozpoczęcia 

się zajęć na danym semestrze lub w przypadku skreślenia Słuchacza z listy 

słuchaczy po wyżej wymienionej dacie z innych przyczyn niż rezygnacja, należność 

Uczelni z tytułu opłaty za kształcenie za dany semestr ustalona zostanie 

proporcjonalnie do okresu kształcenia przez Słuchacza w danym semestrze, z 

zastrzeżeniem, iż: 

a) w przypadku, gdy rezygnacja bądź skreślenie z innych przyczyn nastąpi do 14-dnia 

danego miesiąca włącznie – należność Uczelni ustalana jest za okres do końca 

miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, 

b) w przypadku, gdy rezygnacja bądź skreślenie z innych przyczyn nastąpi po 14-dniu 

danego miesiąca – należność Uczelni ustalana jest za okres do końca danego 

miesiąca,  
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zaś w pozostałym zakresie - wpłacona kwota opłaty za kształcenie na Studiach 

Podyplomowych podlegać będzie zwrotowi. 

8. Wpłaty za kształcenie na Studiach Podyplomowych należy dokonać po zawarciu 

niniejszej umowy - w dniu jej zawarcia na następujące konto Uczelni:  

         63 1090 1098 0000 0001 0259 7281 

9. W przypadku, gdy opłaty za kształcenie na Studiach Podyplomowych ponosi inny 

podmiot na mocy zawartej z Uczelnią umowy o finansowanie kształcenia  

Słuchacza, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące obowiązku ponoszenia 

przez Słuchacza tych opłat nie mają do Słuchacza zastosowania w okresie i w 

zakresie, w jakim obowiązek ponoszenia tych opłat– zgodnie z wyżej wymienioną 

umową - spoczywa na tym podmiocie.  

§ 6 

Słuchacz wnosi dodatkowe opłaty określone w załączniku nr 2 do umowy. 

 

§ 7 

1. Prawa i obowiązki Słuchacza związane z tokiem Studiów Podyplomowych określa 

Regulamin Studiów Podyplomowych. 

2. Słuchacz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Studiów Podyplomowych i 

zobowiązuje się do  jego przestrzegania. 

3. Słuchacz zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu Uczelni oraz wszystkich innych 

obowiązujących w Uczelni zarządzeń, regulaminów oraz innych aktów – w zakresie 

dotyczącym słuchaczy Studiów Podyplomowych, 

b)  uczestniczenia w zajęciach oraz przystępowania do egzaminów w określonych przez 

Uczelnię terminach.                                                      

4. W przypadku opóźnienia Słuchacza w zapłacie określonych w umowie opłat, 

Uczelnia na podstawie art. 481 par. 2 Kodeksu cywilnego ma prawo obciążyć 

Studenta odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

 

§ 8 

1.  Umowa zostaje zawarta na czas trwania Studiów Podyplomowych, o których mowa 

w § 2 i ulega rozwiązaniu, poza wypadkami określonymi w ust.2, z datą ich 

ukończenia. 

2. W przypadku złożenia przez Słuchacza pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze 

Studiów Podyplomowych bądź prawomocnego skreślenia Słuchacza z listy 

słuchaczy z innych przyczyn niż rezygnacja określonych w regulaminie studiów 

podyplomowych, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń woli Stron w tym zakresie, z zastrzeżeniem postanowień 

par.5 ustępu 5-7 umowy. 

 

§ 9 

1. Wskazany w umowie adres Słuchacza jest również adresem do korespondencji. 

Słuchacz zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego zawiadomienia Uczelni o 

zmianie adresu do korespondencji.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy 

Regulaminu Studiów Podyplomowych, Statutu Uczelni, ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

  ………………………………..                                     …………………………… 

                Słuchacz                                            Uczelnia  

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) 

na potrzeby Uczelni, związane z realizacją niniejszej Umowy oraz oświadcza, iż został 

poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

.  

 

 

  ……………………………….. 

                   Słuchacz  

 
 *niepotrzebne skreślić 

                           


