UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE
w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach
Umowa zawarta w dniu …………………………..….. pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem ………….………………………..……………………....................................
PESEL ..................................................................... podającym do korespondencji adres
...................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej Studentem, a
- Nadbużańską Szkołą Wyższą im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach, zwanej dalej
Uczelnią, reprezentowaną przez:
dr Tadeusza Demby – rektora NSW
oraz
mgr Mariusza Żebrowskiego – kanclerza NSW
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 79
ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 , poz.1668 ) zwanej
dalej Ustawą.
§2
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy oraz wydanych na jego podstawie
rozporządzeń, a w tym:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z
niezbędnym wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku
„Zarządzanie” oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu
studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z
Regulaminem Studiów);
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające
wymagania kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz
z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów,
będą podawane do wiadomości Studenta (za pośrednictwem specjalnej tablicy
ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem każdego semestru;
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do
końca okresu wskazanego w § 2. pkt 1);
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3) stosowane będą zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych zgodnie z regulaminem
praktyk w NSW;
4) z uzyskaniem określonego w pkt 2 tytułu zawodowego wiążą się następujące
uprawnienia: posługiwanie się tytułem zawodowym licencjata w zakresie
zarządzania; możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich
uzupełniających) i studiów podyplomowych.
2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni, Regulamin Studiów oraz wszelkie
unormowania zawarte w regulaminach i dokumentach, decyzjach, uchwałach,
zarządzeniach itp., obowiązujących w Uczelni, których treści ogłaszane są w sposób
zwyczajowo przyjęty w uczelni i znajdują się w rektoracie, oraz zobowiązuje się do ich
bezwzględnego przestrzegania.
§4
Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi odpowiednich warunków pobierania
nauki, tj. możliwości uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach,
seminariach, lektoratach, egzaminach, zaliczeniach oraz innych zajęciach przewidzianych
programem studiów w trzyletnim toku studiów.
§5
1. Wysokość opłaty za studia w danym roku akademickim wynosi 4000 zł za dwa
semestry przy płatności jednorazowej
2. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat na zasadach określonych w Umowie w
następujących
wysokościach i terminach:
1) opłata jednorazowa rekrutacyjna 85 zł przy składaniu dokumentów na studia I
stopnia w NSW
2) opłata jednorazowa za dwa semestry płatna do 15 października danego roku w
wysokości 4000zł.
3) opłata w dwóch równych ratach po 2200 zł płatna :
- do 15 października za semestr zimowy
- do 31 stycznia za semestr letni.
4) opłata w 10 równych ratach po 450 zł płatnych do 15 każdego miesiąca, począwszy
od 15 września.
3. O dacie wpłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy NSW.
4. Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:
BS Brańsk/O Siemiatycze
45 8063 0001 0100 0109 2308 0001
Z podaniem: imienia i nazwiska, numeru albumu, roku studiów. Kopia dowodu wpłaty
musi być wysłana do dziekanatu NSW natychmiast po dokonaniu wpłaty.
5. Opłaty związane z tokiem studiów ustala, zgodnie z art. 79 Ustawy, rektor na każdy
rok akademicki podając do wiadomości dla studentów najpóźniej trzy miesiące przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
6. Student korzystający z urlopu dziekańskiego nie wnosi opłat za studia.
7. W przypadku opóźnień w płatnościach Uczelnia będzie naliczać odsetki od kwoty
zaległości, zgodne z przepisami, za każdy dzień zwłoki do chwili zapłaty.
8. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki
Uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić
nowych.

2

§6
Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów
o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej
powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki
zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.
§7
1. Rektor na wniosek kanclerza podejmuje decyzję o niewydaniu karty okresowych
osiągnięć Studenta i o niedopuszczeniu Studenta do sesji egzaminacyjnej, jeżeli nie
wywiązał się on z zapłaty wszystkich należności objętych umową o warunkach
odpłatności za studia niestacjonarne w NSW oraz Regulaminem opłat.
2. Rektor na wniosek kanclerza podejmuje decyzję o niedopuszczeniu Studenta do
egzaminu dyplomowego, jeżeli nie wywiązał się on z zapłaty wszystkich należności
objętych umową o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w NSW oraz
Regulaminem opłat.
3. Fakt uzyskania przedłużenia sesji egzaminacyjnej nie zwalnia Studenta z obowiązku
uiszczenia opłaty lub raty za kolejny semestr.
§8
Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta i
powiadomienia go o możliwości odebrania dyplomu.
§9
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym
nastąpiło wypowiedzenie:
1) Uczelnia, w przypadku:
- prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów,
- utraty uprawnień do prowadzenia kierunku studiów na określonym poziomie studiów
przez Uczelnię
- niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy
2) Student, w przypadku:
- złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,
- niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy
- utraty uprawnień do prowadzenia kierunku studiów na określonym poziomie studiów
przez Uczelnię
2. Uczelnia nie zwraca opłat wniesionych za czas studiów do końca semestru określonego
w ust. 1.
§ 10
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

………………………
/Rektor/

…………………………
/Kanclerz/

…………………………
/Student/
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