ul. Prosta 4 / ul. Jęczmienna 23
87-100 Toruń

UMOWA O NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
zawarta pomiędzy:
Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą z siedzibą w Toruniu przy ul. Prostej 4,
NIP: 956-211-01-70, REGON: 871-681-089
reprezentowaną przez:
Kanclerza - Elżbietę Górską
zwaną dalej Uczelnią
a
Panem/Panią ….................................................................................................................................................
zamieszkałym/łą ………………………….……….............................................................................................
PESEL ………........................ dowód osobisty nr ………......................zwanym/zwaną dalej Słuchaczem
§1
1. Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa jest niepubliczną szkołą wyższą działającą na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.). Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych
i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, pod numerem 281 i zobowiązuje się świadczyć usługę edukacyjną polegającą na
umożliwieniu studentowi otrzymania dyplomu ukończenia studiów PODYPLOMOWYCH
„DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH”, po złożeniu egzaminu
dyplomowego oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Uczelni.
2. Uczelnia oświadcza, że na podstawie umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji Narodowej
nr MEN/2018/DWKI/1021 z dnia 9 lipca 2018 r. realizuje zadanie w dziedzinie nauczania zleconego na
podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym polegające na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwusemestralnych studiów podyplomowych, których celem będzie
doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania
sytuacjom
kryzysowym,
dla
nauczycieli
i
wychowawców
w
szczególności
szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia.
§2
Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązuje się do:
- systematycznego zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z planem i programem studiów,
- przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni, w szczególności – regulaminu studiów,
- przestrzegania dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej,
- dbania o godność studenta i dobre imię uczelni,
- udziału w zajęciach dydaktycznych, praktykach i ćwiczeniach ujętych w planach studiów
oraz w wydarzeniach akademickich.
§3
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas realizacji studiów podyplomowych w ilości 280 godzin
z uwzględnieniem warsztatów i ćwiczeń, w ciągu dwóch semestrów i obowiązuje od dnia podpisania
umowy.
2. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
a) określonym w § 6 niniejszej umowy;
b) określonym w § 7 niniejszej umowy;
c) ostatecznego skreślenia z listy słuchaczy;
d) niezrekrutowania przez Uczelnię minimalnej liczby studentów niezbędnej do uruchomienia
studiów.
3. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Słuchacza.
Zadanie pt. „Dwusemestralne studia podyplomowe, których celem będzie doskonalenie
kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom
kryzysowym,
dla
nauczycieli
i
wychowawców
w szczególności
szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia” sfinansowano
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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§4
1. Studia, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, są bezpłatne.
2. Słuchacz, który zostanie skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych z przyczyn leżących po
jego stronie (w szczególności rezygnacja) zobowiązany jest zapłacić na rachunek Uczelni nr 42 2030
0045 1110 0000 0262 6400 kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) tytułem kary umownej.
§5
Skreślenie z listy studentów następuje z powodów i w trybie przewidzianym w Regulaminie studiów, tj.:
1) niepodjęcia studiów;
2) rezygnacji ze studiów;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni;
5) stwierdzenia braku postępów w nauce;
6) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
§6
Rezygnacja ze studiów dla swej ważności, wymaga formy pisemnej. Pismo zawierające oświadczenie
o rezygnacji z nauki powinno być skierowane do rektora Uczelni i złożone w dziekanacie lub w powyższym
terminie wysłane listem poleconym na adres Uczelni. W takim przypadku § 4 ust. 2 stosuje się.
§7
Słuchacz może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Słuchacz nie ma obowiązku
podawania przyczyny odstąpienia od umowy. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy
powinno być skierowane do rektora Uczelni i złożone w dziekanacie lub w powyższym terminie wysłane
listem poleconym na adres Uczelni. Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia nie powoduje
konsekwencji w postaci obowiązku zapłaty kary umownej.
§8
1. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Toruń, dnia ………………………………...
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