załącznik
do zarządzenia nr 2
Rektora UŁ
z dnia 11.10.2011 r.
UMOWA
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE
zawarta w ….................... w dniu …............... pomiędzy:
1. Uniwersytetem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 65 , 90-131 Łódź, NIP 724-000-32-43
reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………….
(kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ/ kierownik studiów podyplomowych*)
zwanym dalej Uczelnią,
a
2. Panem/Panią ..........................................................................nr PESEL………………………
zamieszkałym/ą w…………….……………………………………………………………….
legitymującym/ą się dowodem osobistym/ paszportem*
nr ..............................................................................zwanym/ą dalej Słuchaczem.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe
………….…………………..…………………..…….…………………………………………..
(nazwa studiów)

trwające ……………………………………….. .
(liczba semestrów)

prowadzone przez ...........................................................................................................................
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ)

§2
1. Uczelnia oświadcza, że odpłatne studia podyplomowe, o których mowa w §1 spełniają wymagania
określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365
ze zm.) oraz przepisach wykonawczych.
2. Uczelnia zobowiązuje się do realizowania swoich obowiązków wobec Słuchacza w zakresie
określonym w Regulaminie studiów podyplomowych, planach i programach kształcenia.
3. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia:
a) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
b) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kształcenia,
c) obsługi administracyjno-technicznej studiów,
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d) możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ

na

zasadach określonych w Uniwersytecie Łódzkim.
4. Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia, na zasadach
określonych w Regulaminie studiów podyplomowych UŁ.
§3
1. Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych w UŁ
stanowiącym załącznik do uchwały nr 384 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011
r. i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2.

Słuchacz zobowiązuje się w terminie do dnia …............................ wnieść na rzecz Uczelni opłatę za

studia podyplomowe w łącznej kwocie ………………………………..,
kwota słownie……………………………………………………………………….……..
Opłatę tę Słuchacz może wnieść semestralnie:
a) za semestr zimowy w wysokości ….....................................w terminie do dnia …………
b) za semestr letni w wysokości….: …....................................w terminie do dnia ………….
3. Słuchacz zobowiązany jest do wniesienia opłaty za studia bez względu na liczbę godzin zajęć, w
których efektywnie uczestniczy.
4. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na konto Uczelni.
5. Zaległości w opłatach spowodują naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
6. Pozostawanie w zwłoce w zakresie dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do
skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy. Skreślenie z listy słuchaczy nie zwalnia od obowiązku
uregulowania zaległych opłat wraz z odsetkami.
§4
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych.
2. Umowa wygasa w dniu ukończenia studiów podyplomowych lub ulega rozwiązaniu w przypadku
skreśleniu z listy słuchaczy.
§5
Spory między Stronami niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Słuchacz

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej /
kierownik studiów podyplomowych
(na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UŁ)*

*niepotrzebne skreślić
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