UMOWA Nr .......................... /.2019/2020 r.
o studiowanie w Radomskiej Szkole Wyższej
Zawarta
w
dniu
……………………..
r
pomiędzy
Radomską
Szkołą
Wyższą
z
siedzibą
w Radomiu przy ul. Fołtyn 2, działającą w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca
2005r, Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm., (zwanej dalej „Ustawą”) oraz Decyzji Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 3-0145-201/2/AM/95, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych od dnia 04 sierpnia 1995r. pod liczbą
porządkową 65, zwaną dalej „Uczelnią" reprezentowaną przez jej przedstawiciela
JM Rektora- dr Zbigniewa Kwaśnika
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora (okazane przy
podpisaniu)1,
a Panią/Panem................................................................................................................................................................... .....
zamieszkał/-ą/-ym w ...... ............................................................ nr kodu ...........................................................................
ul ...................................................................................... nr domu ................................... nr mieszkania ................. ...........
PESEL....................................................................................................................................................................... ...........
Legitymując/-ą/-ym się dowodem osobistym nr ....................................................................................................... ..........
.
wydanym przez ............................................................................................................... ... nr albumu …………….............
zwaną (ym) dalej „Studentem"- o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków studiowania, w tym odpłatności za studia, o których mowa w art. 160
ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym / z poźn. zm / zwanej dalej Ustawą.
§2
Warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 Ustawy, a szczegółowe warunki studiowania
w
kolejnym semestrze zawierające: wykaz przedmiotów prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów
i
praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas ich
prowadzenia, będą podawane do wiadomości Studenta przed rozpoczęciem każdego semestru. Sposób oraz warunki
zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą podawane przez prowadzących na pierwszych zajęciach.
§3
Student oświadcza, że podejmuje studia stacjonarne, na kierunku

PIELĘGNIARSTWO

a Uczelnia realizować będzie kształcenie studenta na wybranym kierunku.
§4
1.

Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA

do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia.
2. Uczelnia umożliwi studentowi realizację praktyk zawodowych, w zakresie objętym programem studiów.
§5

1.

2.

1

Student przyjmuje do wiadomości, że uczęszcza do szkoły niepaństwowej i że wpłacane czesne jest opłatą za
świadczone przez Uczelnię usługi ,polegające m.in. na umożliwieniu mu wysłuchania przewidzianych
programem wykładów, uczestniczenia w wymaganych ćwiczeniach, laboratoriach, seminariach lub praktykach
oraz złożenia przewidzianych programem egzaminów i zaliczeń.
Student zobowiązany jest do wpłacania czesnego w ośmiu równych ratach miesięcznych płatnych do 10-go
każdego miesiąca na konto bankowe:
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu ul. Zubrzyckiego 2.
Bank ING Bank Śląski S.A
07 1050 1416 1000 0023 5187 3126

Dopuszcza się regulowanie czesnego w trzech ratach, jednak ostatnia rata za dany semestr winna wpłynąć na
konto Uczelni nie później: do 31 grudnia –semestr zimowy, do 31 maja – semestr letni.
Za zwłokę w uiszczeniu opłat student obowiązany jest zapłacić kwotę,50 gr za każdy dzień opóźnienia.
3. Student zobowiązuje się do wnoszenia innych opłat ( w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających
jej wniesienie ) na zasadach określonych w Ustawie i Rozporządzeniu Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego.
§6
1.
2.

Radomska Szkoła Wyższa zapewni Studentowi możliwość indywidualnego ubezpieczenia się od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywa Student.
Uczelnia na wyraźną prośbę Studenta RSW zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli Student nie pozostaje
na wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.
§7

Student oświadcza, że zapoznał się z treścią następujących dokumentów:
a. Statut uczelni,
b. Regulamin studiów,
c. Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia,
znajdujących się na stronie www.rsw.edu.pl , w gablotach informacyjnych lub dostępnych w Dziekanacie.
2. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich
zawartych w niej postanowień.
3. Student w szczególności zobowiązuje się do:
a. przestrzegania postanowień statutu RSW oraz wszystkich innych obowiązujących w RSW
zarządzeń, regulaminów i instrukcji w tym przepisów BHP - w zakresie dotyczącym studentów,
b. uczestniczenia w zajęciach, wykładach, ćwiczeniach, seminariach, praktykach, przewidywanych programem
studiów oraz przystępowania do egzaminów w określonych przez Uczelnię terminach,
c. zachowania dowodów wpłat przez cały okres studiów i przedstawiania ich na żądanie organów Uczelni.
1.

§8
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.
§9
Umowa zawarta zostaje na okres studiów tj. od momentu rozpoczęcia nauki do czasu ukończenia studiów przez
Studenta i powiadomienia go o możliwości odebrania dyplomu.
§ 10
1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu:
a. za wypowiedzeniem w każdym czasie, ze skutkiem na koniec semestru,
b. w razie prawomocnego skreślenia studenta z listy studentów, wynikającego z przepisów ogólnych,
c. utraty przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku,
d. z winy każdej ze stron, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
1.
2.
3.
4.

Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych
właściwych dla siedziby Uczelni.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron,

Radom, dnia 01.10.2019 r.

......................................................
podpis Studenta RSW

....................................................
podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Uczelni

