Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 140/20

Umowa o kształcenie na studiach podyplomowych
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
nr ……………………
zawierana z cudzoziemcem

zawarta w dniu ............................... w Katowicach pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,
reprezentowanym przez:…………………………………………………………………….
Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju/Dyrektora Filii w Rybniku
przy kontrasygnacie ………………………….……………………………………….. – Kwestora,
zwanym w dalszej części umowy „Uniwersytetem”
a
Panią/Panem ………..…………….......………….…… obywatelstwo ………………………………………….
zamieszkała/y w ………………………………. ul. ……………………………………………….…………………….
adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………….
legitymującą/-cym się dokumentem tożsamości …………………………… Numer …..…………….
Nr paszportu ………………………………………………………………………..
tel. kontaktowy …………………………………………………………………….
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem ”.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków kształcenia i odpłatności na studiach
podyplomowych „…………………………….…………..……………………………………………”, prowadzonych
w Uniwersytecie, zwanych dalej „studiami podyplomowymi”.
§2
1. Uniwersytet oświadcza, że spełnia warunki kadrowe oraz organizacyjno-techniczne
niezbędne do prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych.
2. Uniwersytet zapewnia:
1) warunki do nauki poprzez realizowanie programu studiów podyplomowych zgodnego
z obowiązującymi w tym zakresie wymogami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry
pracowników badawczo-dydaktycznych, organizację i obsługę administracyjną
procesu kształcenia;
2) możliwość korzystania z Biblioteki Głównej Uniwersytetu zgodnie z jej regulaminem;
3) wydanie, po ukończeniu studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych.
3. Uniwersytet zobowiązuje się zapoznać Uczestnika z harmonogramem zajęć, programem
studiów podyplomowych i metodami prowadzenia zajęć, sposobami potwierdzania
efektów uczenia się oraz zaliczania zajęć, terminami składania prac końcowych oraz
warunkami ukończenia studiów podyplomowych.
§3
1. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych
oraz z przepisów wewnętrznych Uniwersytetu, w szczególności z Regulaminu studiów

podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz
Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
1) przestrzegania warunków niniejszej umowy, w szczególności przyjmuje warunki
finansowe, o których mowa w § 4 ust. 1 i zobowiązuje się do wniesienia opłaty
czesnego, tj. podstawowej opłaty związanej z kształceniem na studiach
podyplomowych, zgodnie z harmonogramem płatności, który Uczestnik otrzyma drogą
mailową po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) terminowego uiszczania innych opłat, określonych w Regulaminie pobierania opłat za
usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach podyplomowych
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat.
3. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadku finansowania Uczestnikowi kosztów
studiów podyplomowych przez pracodawcę lub inny podmiot, na podstawie zawartej
z Uniwersytetem umowy, z zastrzeżeniem § 5.
4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem studiów podyplomowych
prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Regulaminem
pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat,
stanowiących integralną część umowy. Treść Regulaminów znajduje się na stronie
internetowej Uniwersytetu.
§4
1. Opłata czesnego wynosi ……………… zł (słownie ………………………………... złotych) po
uwzględnieniu ………………………………………………………………………………….
– nie uwzględnia zniżek lub zwiększenia wysokości czesnego (opłata w dwóch ratach);
– uwzględnia zniżkę wysokości czesnego o 100 zł z tytułu jednorazowej płatności
czesnego, o której mowa w zarządzeniu rektora w sprawie wysokości czesnego na
studiach podyplomowych;
– uwzględnia zniżkę przyznaną na wniosek Uczestnika na podstawie jednego z tytułów,
określonych w Regulaminie pobierania opłat za usługi edukacyjne związane
z kształceniem na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach oraz innych opłat;
– uwzględnia zwiększenie wysokości czesnego o 100 zł z tytułu płatności w 4, 6 lub 8
ratach, o którym mowa w zarządzeniu rektora w sprawie wysokości czesnego na
studiach podyplomowych.
2. Kwota czesnego, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje opłat za dodatkowe usługi
edukacyjne oraz opłat za dokumentację dotyczącą przebiegu studiów podyplomowych,
które Uczestnik będzie ponosił w przypadkach określonych w Regulaminie pobierania
opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach podyplomowych
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat.
§5
W przypadku wypowiedzenia przez Uniwersytet albo przez pracodawcę lub inny podmiot
finansujący Uczestnikowi studia podyplomowe umowy o finansowanie, Uczestnik z dniem
następującym po dniu rozwiązania ww. umowy zobowiązuje się do ponoszenia dalszych opłat
czesnego należnych Uniwersytetowi z tytułu kształcenia na studiach podyplomowych.
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§6
Za datę dokonania zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uniwersytetu.
W przypadku gdy termin wniesienia opłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin wniesienia opłaty ustala się na następujący po nim dzień roboczy.
Na pisemny wniosek Uczestnika, zawierający niezbędne dane, Uniwersytet wystawia
fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Od nieterminowo wnoszonych opłat Uniwersytet nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.
Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe
na skutek okoliczności leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w wyniku wpisania
niewłaściwego numeru rachunku bankowego.
W przypadku zmiany wysokości obciążeń podatkowych od usług objętych niniejszą umową
lub innych zdarzeń wpływających na wysokość kosztów kształcenia, które są niezależne od
Uniwersytetu, Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat
w granicach ekwiwalentności świadczeń.
§7
Niewniesienie przez Uczestnika opłaty lub raty opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje
skreśleniem z listy uczestników. Skreślenie z listy uczestników poprzedzone jest
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy uczestników
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania będzie wysyłane drogą elektroniczną).
W przypadku nieuregulowania zaległych opłat w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyżej
wymienionego zawiadomienia, Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników z powodu
niewniesienia opłat.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia
się decyzji o skreśleniu z listy uczestników.
W przypadku wystąpienia innych okoliczności niż wymienione w ust. 1, uprawniających
Uniwersytet do skreślenia Uczestnika z listy zgodnie z postanowieniami Regulaminu
studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
umowa ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy
uczestników.
Skreślenie z listy uczestników nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych
opłat czesnego i innych opłat należnych Uniwersytetowi z tytułu świadczenia na rzecz
Uczestnika usług edukacyjnych do momentu uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.

§8
1. Uczestnik jest zobowiązany każdorazowo do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
Uniwersytetu o zmianie danych osobowych i teleadresowych. W przypadku zaniechania
tego obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni znany adres uważa się za doręczoną.
2. W celu realizacji usług edukacyjnych Uczestnik jest zobowiązany do korzystania
z utworzonych przez Uniwersytet kont pocztowych w domenie @edu.uekat.pl.
3. Uczestnik wyraża zgodę na doręczanie mu przez Uniwersytet drogą elektroniczną
informacji, zawiadomień i pism związanych z kształceniem na studiach podyplomowych na
konto pocztowe, o którym mowa w ust. 2. Jednocześnie Uczestnik akceptuje fakt, iż
elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez niego wiadomości na konto pocztowe,
o którym mowa w ust. 2 będzie stanowiło dowód doręczenia informacji, zawiadomienia
lub pisma związanego z kształceniem na studiach podyplomowych prowadzonych
w Uniwersytecie.

§9
1. Z odpowiednią klauzulą informacyjną administratora, którym jest Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Uczestnik może się zapoznać u administratora, na stronie
internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
2. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem w zakresie wykonywania
przedmiotowej umowy wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1]
(niezbędność do wykonania umowy), w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący
na administratorze) czy w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez administratora).
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§ 10
O każdorazowej zmianie wysokości opłat związanych z kształceniem na studiach
podyplomowych w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 6, Uniwersytet zawiadamia
Uczestnika na piśmie.
Uczestnik może nie wyrazić zgody na zmianę wysokości opłat, o czym zawiadamia
Uniwersytet na piśmie, w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1.
Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 2, oznacza wyrażenie zgody na
zmianę wysokości opłat związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.
Brak zgody na zmianę wysokości opłat jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez
Uczestnika niniejszej umowy, ze skutkiem na dzień wpływu do Uniwersytetu
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 11
Uczestnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy. Wypowiedzenie umowy
wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Umowa rozwiązuje się z ostatnim
dniem miesiąca, w którym do Uniwersytetu wpłynęło wypowiedzenie.
§ 12
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych.
2. Niniejsza umowa rozwiązuje się przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku:
1) prawomocnego skreślenia Uczestnika z listy uczestników;
2) złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy;
3) braku zgody Uczestnika na zmianę wysokości opłat, o której mowa w § 10 ust. 4.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu studiów
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
i Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat.
§ 14
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy, o której mowa w § 15 pod rygorem nieważności.

§ 15
Umowa zawarta została za pośrednictwem kanału kontaktu elektronicznego (Wirtualna
Uczelnia) w następujący sposób:
1. Uczestnik posiada nadany mu indywidualny login i hasło, który umożliwia logowanie do
Wirtualnej Uczelni.
2. Uczestnik potwierdza swą tożsamość logując się do Wirtualnej Uczelni, po czym po
zapoznaniu się z umową potwierdza akceptację jej treści

……………………………
UNIWERSYTET

Indywidualny numer konta, na który należy dokonać wpłatę:

……………………………
UCZESTNIK

