Umowa w sprawie odpłatności za studia
zawarta w dniu …………. 2019 roku w Radomiu
pomiędzy:
Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu, ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
reprezentowaną przez dr Marię Pierzchalską – Rektora,
zwaną dalej Uczelnią, a
Panią/em: …………………………….
Zamieszkały/a: …………………………………………
Legitymujący/a się dowodem osobistym
Seria: …………………………. PESEL …………………………………
Zwanym/ą dalej Studentem,
została zawarta umowa następującej treści:
§1.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia pierwszego
stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie 1, prowadzone w trybie niestacjonarnym.
§2.
Uczelnia oświadcza, że na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego kształci studentów na kierunku ……………………….. .
§3.
Uczelnia oświadcza, że wszystkie formy studiów są płatne na zasadach i w terminach
ustalonych w podanym do wiadomości Zarządzeniu Rektora
Europejskiej Uczelni
Społeczno-Technicznej w Radomiu w sprawie opłat za semestr nauki dla osób przyjętych w
roku akademickim 2019/2020, a określonych załącznikiem do niniejszej umowy,
stanowiącym jej integralną część.
§4.
1. Uczelnia zobowiązuje się do:
a) przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających
odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe,
b) wydania po zakończeniu toku studiów dyplomu zgodnego z ukończonym kierunkiem
studiów,
c) realizowania toku studiów zgodnego ze programem studiów dla właściwego kierunku
studiów,
d) udostępnienia na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń: Regulaminu studiów,
Regulaminu pomocy materialnej i innych aktów prawa wewnętrznego Uczelni i Wydziału,
e) udostępnienia na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń informacji na temat planu
i programu studiów oraz na temat wysokości i terminu wnoszenia opłat za kształcenie,
f) zapewnienia studentowi pomocy materialnej, zgodnie z Regulaminem przyznawania
świadczeń pomocy materialnej,
g) przestrzegania praw studenta przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm., zwaną dalej ustawą)
i Regulaminie studiów oraz wewnętrznych aktach prawnych Uczelni i Wydziału.
2. Student zobowiązuje się do:
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a) przestrzegania obowiązków, jakie nakładają na niego: ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, Statut EUST w Radomiu, Regulamin studiów a także inne akty prawa
wewnątrzuczelnianego,
b) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie danych osobowych zawartych w niniejszej
umowie. Skutki zaniechania tego obowiązku obciążać będą studenta,
c) w przypadku rezygnacji ze studiów zarówno przed rozpoczęciem nauki, jak i w czasie jej
trwania niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Uczelni o powyższym fakcie. Za datę
rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu pisma do Uczelni.
d) wnoszenia opłat czesnego przez cały okres trwania studiów, zgodnie z Zarządzeniem
Rektora EUST w Radomiu w sprawie opłat za semestr nauki dla studentów przyjętych
w roku akademickim 2019/2020.
e) niezależnie od opłat czesnego, student zobowiązuje się wnosić opłaty zgodnie z przepisem
art. 79 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami zawartymi w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów, stosowanymi odpowiednio.
§5.
W stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia w trakcie obowiązywania Zarządzenia
określonego w §3, wszelkie jego zmiany, których treścią jest ograniczenie nabytych praw, są
bezskuteczne.
§6.
Umowa została zawarta na czas trwania nauki w EUST w Radomiu to znaczy od dnia
przyjęcia w poczet studentów Uczelni do dnia złożenia egzaminu dyplomowego lub
skreślenia z listy studentów.
§7.
W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauki lub w przypadku skreślenia z listy
studentów z powodu: nie uzyskania zaliczenia poprzedniego semestru nauki, ukarania
w trakcie semestru karą dyscyplinarną, wydalenia z uczelni, student ma obowiązek uiszczenia
opłaty za naukę w wysokości i terminie określonym Zarządzeniem Rektora o którym mowa
w § 3 do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.
§8.
W przypadku wypowiedzenia umowy o naukę w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć dla danego semestru (pierwszego zjazdu w danym semestrze) studentowi
przysługuje zwrot już uiszczonej opłaty za naukę za semestr, którego zajęcia jeszcze się nie
rozpoczęły.
§9.
1. W przypadku nie wniesienia opłat w terminie określonym Zarządzeniem Rektora w
sprawie opłat za semestr nauki dla studentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020
Uczelnia wzywa Studenta do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego
wezwania do zapłaty.
2. Jeżeli student opóźni się z wniesieniem opłat za studia, Uczelnia może żądać odsetek
ustawowych za czas opóźnienia.
3. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto Uczelni.
4. Student może przystąpić do egzaminów i zaliczeń, pod warunkiem uregulowania
wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni przez dokonanie wpłaty całości czesnego
wymaganego za dany semestr studiów.
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§10.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 9, dziekan wszczyna postępowanie
w przedmiocie skreślenia z listy studentów na podstawie Regulaminu Studiów EUST.
§11.
Uczelnia zobowiązuje się nie podwyższać w okresie odbywania studiów przez Studenta
wysokości opłat w ciągu roku akademickiego 2019/2020, a w kolejnych latach studiów
wysokość opłat nie może wzrosnąć powyżej poziomu inflacji ogłoszonej przez Prezesa GUS.
§12.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w przypadku małej liczby chętnych (do
20 osób) wszystkich specjalności, które posiada w swojej ofercie. W przypadku rezygnacji ze
studiowania z powodu nieuruchomienia wybranej specjalności, Studentowi nie przysługuje
zwrot opłaty za zrealizowane semestry nauki.
§13.
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.) oraz
Kodeksu cywilnego.
§14.
Umowę zawarto w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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