WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I AMERYKANISTYKI WARSZAWIE

UMOWA o świadczenie usługi edukacyjnej na
studiach niestacjonarnych II stopnia
WYŻSZEJ SZKOŁY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I
AMERYKANISTYKI
§1
zawarta w Warszawie, pomiędzy:
Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 89, 00-807 Warszawa,
reprezentowaną przez Rektora dr Pawła Bromskiego
zwaną dalej WSSMiA;
a

Imię i nazwisko

...................................................................................

Adres zameldowania

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Nr i seria dowodu
osobistego

...................................................................................

PESEL

...................................................................................

zwana/-ym dalej dla potrzeb niniejszej umowy Studentką/ Studentem.
§2
1. Studentka/Student zobowiązuje się do:
1.1. przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na nią/niego ustawa – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861), Statut Wyższej Szkoły Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki, Regulamin studiów wprowadzony uchwałą
Senatu WSSMiA z dnia 29 kwietnia 2019 roku, a także do przestrzegania aktów
wewnętrznych WSSMiA;
1.2. terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na
studiach, o których mowa w § 1, zgodnie z harmonogramem określonym w zarządzeniu
Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
w Warszawie z dnia 25 marca 2021roku w sprawie regulaminu finansowego
obowiązującego od 1 października 2021 roku dla studentów Wyższej Szkoły Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie;
1.3. Studentka/Student zobowiązuje się do regulowania czesnego:





płatności jednorazowej*
płatności w dwóch równych ratach*

płatności w 10 równych ratach*
właściwe zaznaczyć*
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2. Studentka/Student przyjmuje do wiadomości, że:
2.1. opłaty za usługi edukacyjne określone w zarządzeniu Rektora WSSMiA z dnia 25
marca 2021 dla cyklu studiów, o których mowa w § 1, nie mogą ulec zwiększeniu;
2.2. czesne od roku akademickiego 2021/2022 wynosi:
1 semestr- 2100 zł
2 semestr- 2100 zł
3 semestr- 2300 zł
4 semestr- 2300 zł
2.3. za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego WSSMiA, a od
nieterminowo wnoszonych opłat naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie;
2.4. rezygnacja ze studiów w trakcie semestru lub skreślenie z listy studentów z powodu
niedostatecznych wyników w nauce nie rodzi roszczenia o zwrot wpłaconego
czesnego;
2.5. opłata rekrutacyjna i opłata za wydanie legitymacji studenckiej nie podlega zwrotowi;
2.6. studenci ubezpieczają się od ewentualnych wypadków, OC itp. w trybie
indywidualnym i zobowiązuję się nie wnosić wobec WSSMiA roszczeń w tych
sprawach;
2.7. w przypadku rezygnacji ze studiów lub w przypadku skreślenia z listy studentów, zwrot
dokumentów następuje po uregulowaniu zaległych opłat;
3. Studentka/Student ma prawo:
3.1. wypowiedzieć niniejszą umowę na trzy miesiące naprzód, przy czym koniec okresu
wypowiedzenia musi przypadać na koniec semestru;
3.2. zrezygnować z studiów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia;
§3
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdują przepisy
prawa w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964
r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy aktów prawa3 wewnętrznego WSSMiA;
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej , pod rygorem nieważności;
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w WSSMiA akty prawne
określające zasady pobierania i wysokość opłat za studia oraz zobowiązuję się do ich
stosowania. Potwierdzam odbiór egzemplarza oświadczenia.

Warszawa, dnia ..............................

…………………..………...……….
czytelny podpis Studentki/Studenta
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