Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 162/2015 Senatu UKSW
z dnia 22 października 2015 r.

UMOWA nr…………..
o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I i II stopnia kształcenia
dla cudzoziemców realizujących część toku studiów
w ramach programu stypendialnego Polski Erasmus dla Ukrainy
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zawarta w dniu ……………………..r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815
Warszawa, zwany dalej „Uczelnią", który reprezentuje……………………………… działający na
podstawie pełnomocnictwa Rektora,
oraz Panią/Panem ………………………………………………., zamieszkałą/ym w ………………………………….
adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………..………………..
legitymującą/ym się dokumentem tożsamości …………………..…. ; nr albumu …………………..……..,
Wydział………………………………………….……. Kierunek Studiów……………………………….……………………..
zwana/zwany dalej „Studentem".
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odbywania i opłat za studia dla
osób

niebędących

obywatelami

polskimi

podejmującymi

kształcenie

na zasadach

stypendystów strony polskiej na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia,
w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października
2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz
ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 190,
poz. 1406, z późn. zm.), zwanej dalej „Rozporządzeniem”.
2. Student – uczestnik programu stypendialnego Polski Erasmus dla Ukrainy (zwanego dalej
„Programem”) kierowany jest do Uczelni w celu odbycia części toku studiów przez Biuro
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
§2
1. Uczelnia Oświadcza, że:
1) spełnia warunki kadrowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym
do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, o których mowa
w § 1 pkt. 1;

2) UKSW jest uczelnią publiczną, finansowaną z budżetu państwa, działającą na podstawie
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), zwaną dalej
„Ustawą";
3) organizację i tok studiów pierwszego i drugiego stopnia kształcenia oraz związane z nimi
prawa i obowiązki Studenta określa Regulamin Studiów;
4) szczegółowe warunki studiowania będą podawane do wiadomości Studenta
za pośrednictwem strony internetowej lub tablicy ogłoszeniowej przed rozpoczęciem
każdego roku akademickiego;
5) podjęte przez Studenta studia w ramach „Programu”, kończą się uzyskaniem
zaświadczenia o odbyciu części toku studiów w ramach programu studiów ……… stopnia
na kierunku ……………………………………………….
do prowadzenia, których Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca
planowanego okresu trwania programu.
2. Student oświadcza, że:
1) zapoznał się ze Statutem Uczelni oraz Regulaminem Studiów, stanowiącym załącznik do
uchwały Senatu UKSW Nr 38/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów
w UKSW, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Uczelni www.uksw.edu.pl;
2) zapoznał się z Zarządzeniem Rektora Nr 33/2012 Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pobierania opłat za wydanie
dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskiwaniem stopnia naukowego, z późń.
zm.,

które

zostało

opublikowane

na

stronie

internetowej

Senatu

Uczelni

www.senat.uksw.edu.pl w zakładce „Zarządzenia".
§3
1. Uczelnia zobowiązuje się do:
1) nieodpłatnego świadczenia na rzecz Studenta usług edukacyjnych wymienionych w §1
zgodnie z obowiązującym w Uczelni planem i programem studiów;
2) przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających
odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne i zawodowe;
3) wydania Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS);
4) wydania zaświadczenia o uzyskanych osiągnięciach w trakcie trwania programu;
5) przestrzegania praw Studenta przewidzianych w Ustawie i Regulaminie Studiów;

6) wypłacania stypendium w wysokości określonej Komunikatem nr 18 Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości stypendiów
przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej;
7) umożliwienia zakwaterowania Studenta w Domu Studenta „Osiedle Przyjaźń”, zwanym
dalej Domem Studenta, zgodnie z regulaminem Domu Studenta dostępnym na stronie
„Osiedle Przyjaźń” http://www.osiedleprzyjazn.pl/studenci/26/regulamin.html, w trakcie
trwania programu. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta
oferowanym przez UKSW, Student samodzielnie zapewnia sobie kwaterunek.
2. Student zobowiązuje się do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa, Statut UKSW,
Regulaminu Studiów oraz inne akty wewnętrzne Uczelni;
2) do pisemnego powiadomienia Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych
w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania tego obowiązku
obciążać będą Studenta;
3) poszanowania mienia Uczelni oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej
za uszkodzenie lub zniszczenie tego mienia wynikłe z jego winy;
4) wnoszenia opłat, o których mowa w §5, przez cały okres trwania studiów w wysokości
ustalonej przez Rektora;
5) wnoszenia opłat, o których mowa w §6, przez cały okres zakwaterowania w Domu
Studenta;
6) ustalenia programu studiów realizowanego w UKSW stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy oraz przedstawienia go do akceptacji przez przydzielonego przez
Dziekana Opiekuna naukowego oraz władze Wydziału;
7) aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach i przewidzianych tokiem
studiów;
8) podejścia i zaliczenia egzaminów z przedmiotów, w których Student uczestniczył
w trakcie trwania programu;
9) co miesięcznego potwierdzenia, w wyznaczonych terminach, realizacji programu
studiów w Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW.
§4
1. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 6, wypłacane jest przez Uczelnię ze środków,
których dysponentem jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

2. Stypendium jest wypłacane w miesiącach, w których odbywają się zajęcia wynikające z toku
studiów, nie dłużej jednak niż przez 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego.
W uzasadnionych przypadkach minister albo odpowiedni ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2
Ustawy mogą podjąć decyzję o wypłacaniu stypendium również w miesiącach wolnych od
zajęć.
3. Stypendium wypłacane jest z góry w terminie do 5 dnia roboczego danego miesiąca.
4. W przypadku nie wypełnienia przez studenta postanowień zawartych w §3 ust. 2 niniejszej
umowy, Uczelnia może wstrzymać wypłacenie stypendium, o którym mowa w §3 ust.6

§5
1. Student zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora za wydanie:
Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS).
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, jak również terminy i sposób ich wnoszenia
określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część.
3. O zmianie wysokości opłaty Uczelnia zobowiązuje się powiadomić Studenta pisemnie przed
rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego wraz z informacją o przysługującym mu prawie
do odstąpienia od umowy.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, będzie przekazane listem poleconym na adres
Studenta wskazany w niniejszej umowie lub przekazane do właściwego Dziekanatu Uczelni za
pisemnym potwierdzeniem odbioru.
§6
1. Student, zakwaterowany w Domu Studenta „Osiedle Przyjaźń” na podstawie skierowania z
UKSW, zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłaty za zakwaterowanie w Domu
Studenta „Osiedle Przyjaźń”.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, jak również terminy i sposób ich wnoszenia
określa Regulamin Domu Studenta „Osiedle Przyjaźń”.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania programu tj. …………………………………………………. .
2. Student może rozwiązać umowę poprzez złożenie Dziekanowi za pośrednictwem Działu
Współpracy Międzynarodowej pisemnej rezygnacji z programu według wzoru określonego
w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, stanowiącego integralną część umowy. W tym
przypadku umowa zostaje rozwiązana za zgodną wolą stron z dniem złożenia rezygnacji ze
studiów.

3. W przypadku rezygnacji Studenta ze studiów, Student zobowiązany jest do zwrotu:
1) Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS);
2) wypłaconego stypendium na wezwanie Uczelni. Wezwanie do zwrotu stypendium
wystawia Uczelnia po uzyskaniu decyzji Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej.
§8
1. Rozwiązanie stosunku prawnego w świetle Kodeksu Cywilnego może nastąpić na podstawie
zgodnych oświadczeń woli stron.
2. Umowa wygasa z dniem zakończenia czasu trwania programu,
3. W przypadku utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów, o których mowa
w § 1, umowa wygasa bez jej wypowiadania, z dniem utraty uprawnień.
4. Wygaśnięcie umowy, nie zwalnia Studenta od obowiązku zapłaty zaległych opłat.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: przepisy Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, przepisy Kodeksu cywilnego, postanowienia Statutu Uczelni oraz
Regulaminu studiów w Uczelni, postanowienia uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora,
wymienione w § 2 ust. 2.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §8
ust. 3 Umowy.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………………………..
Uczelnia

………………………………………………….
Student

