UMOWA o studiowanie w Wyższej Szkole
Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Studia Podyplomowe
Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia
Pomiędzy Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13,
dalej zwaną „Uczelnią”
reprezentowaną przez Panią Rektor doc. dr Mariolę Łuczak
a
Panem / Panią ............................................................................................................................
zamieszkałym(ą) w ......................................................... nr kodu:. ...........................................
ul. .................................................................................... nr domu:. ...........................................
legitymującym się dowodem osobistym nr .................................................................................
wydanym przez: ...........................................................................................................................
zwanym dalej „Słuchaczem Studiów podyplomowych”, zawiera umowę następującej treści:

§1
1. Rektor oświadcza, że Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa została utworzona
na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr DSW - 3 - 0145 / TBN/96
z dnia 5 stycznia 1996 r. i wpisana jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej do rejestru
uczelni niepaństwowych 24 czerwca 1996 r. pod poz. 88.
2. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest Uczelnią niepaństwową
działającą na podstawie ustawy z 27.07.2005r, wydanych na jej podstawie przepisów
prawnych, wyżej wymienionego zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Statutu
Uczelni , Regulaminu Studiów, a także innych aktów i postanowień organów Uczelni.

§2
1. Słuchacz Studiów podyplomowych o oświadcza, że podejmuje w Uczelni studia
podyplomowe.

§3
1. Uczelnia zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kształcenia Słuchacza
Studiów podyplomowych. W tym celu Uczelnia zorganizuje i przeprowadzi wymagane
w programie studiów wykłady, ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy z poszczególnych
przedmiotów oraz egzamin dyplomowy warunkujący wydanie dyplomu ukończenia
studiów podyplomowych.
2. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić właściwą organizację studiów i wysoki poziom
nauczania z przedmiotów objętych programem nauczania, oraz zapewnić wysoko
kwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz właściwą organizację procesu dydaktycznego
w odpowiednich pomieszczeniach z niezbędnym wyposażeniem.
3. Zmiana Statutu, Regulaminu Studiów, zarządzeń i innych aktów obowiązujących
w Uczelni dokonana przez właściwy organ Uczelni jest wiążąca dla stron umowy i nie
wymaga zmiany niniejszej umowy.

§4
1. Studia podyplomowe w Uczelni trwają 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie
niestacjonarnym (zaocznym) – zazwyczaj w cyklu dwutygodniowym (sobota, niedziela).
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry i rozpoczyna się najpóźniej w listopadzie
każdego roku, a kończy w dniu 30 września następnego roku kalendarzowego.

§5
1. Studia podyplomowe są odpłatne.
2. Wysokość czesnego w roku akademickim określona jest w stosunku semestralnym.
3. Zmiana wysokości czesnego, o ile nie jest podwyżką, nie wymaga zmiany niniejszej
umowy.
4. Słuchacz Studiów podyplomowych zobowiązuje się do uiszczenia czesnego w wysokości
i w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
5. Uczelnia może rozłożyć płatności na raty za pokryciem przez Słuchacza Studiów
podyplomowych kosztów obsługi.
6. zachowaniu terminu płatności decyduje data wpływu należności na rachunek bankowy
Uczelni.
7. Słuchacz Studiów podyplomowych ostatniego semestru studiów oprócz opłaty czesnego
zobowiązany jest do jednorazowej opłaty za egzamin dyplomowy w terminie nie
późniejszym niż w dniu złożenia pracy dyplomowej.
8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy słuchaczy Studiów podyplomowych, kwota
wpłaconego za dany okres czesnego podlega zwrotowi po potrąceniu należnego czesnego
za miesiące liczone do dnia złożenia podania o rezygnację lub do dnia zaistnienia
okoliczności powodujących podjęcie decyzji o skreśleniu słuchacza.
9. W przypadku przekroczenia terminów wnoszenia opłat będą naliczane odsetki ustawowe.
10. Wpłaty należy dokonywać na konto WSTiH:
BANK ZACHODNI WBK S. A. Ul. Miszewskiego 12/14, 5 Odział w Gdańsku
11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

§6
1. Prawa i obowiązki Słuchacza Studiów podyplomowych związane z tokiem studiów
określa Statut Uczelni i Regulamin Studiów Podyplomowych.
2. Po uiszczeniu opłaty czesnego Słuchaczowi Studiów podyplomowych przysługuje prawo
do:

−

uczestniczenia w wykładach, seminariach, ćwiczeniach
dydaktycznych przewidzianych w programie nauczania,

−

otrzymywania potrzebnych mu zaświadczeń stwierdzających kontynuowanie nauki
w Uczelni.

i

innych

zajęciach

§7
1. Słuchacz Studiów podyplomowych oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Studiów
podyplomowych i zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zawartych w nim
postanowień.
2. Słuchacz Studiów podyplomowych zobowiązuje się do:

− przestrzegania postanowień Statutu Uczelni oraz wszystkich innych obowiązujących
w Uczelni zarządzeń, regulaminów i instrukcji - w zakresie dotyczącym kursantów,
− uczestniczenia w zajęciach oraz przystępowania do egzaminów w określonych przez
Uczelnię terminach.

§8
1. Słuchacz Studiów podyplomowych może zrezygnować z nauki w Uczelni przez złożenie
w Dziekanacie pisemnego oświadczenia.
2. W przypadku rezygnacji ze Studiów podyplomowych w Uczelni lub w przypadku
skreślenia z listy słuchaczy Studiów podyplomowych z innych przyczyn, zwrot
dokumentów nastąpi po całkowitym uregulowaniu ewentualnych zaległych należności
wobec Uczelni i po przedstawieniu podpisanej karty obiegowej.
3. W przypadku w którym mowa w ust 1 i 2 umowa ulega rozwiązaniu z dniem
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Statutu Uczelni
i Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz Kodeks Cywilny i Ustawa o szkolnictwie
wyższym.

§ 10
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Gdańsk, dnia ........................................... r.

.........................................................
Słuchacz Studiów Podyplomowych

.........................................................
Rektor

Załącznik nr 1 do umowy o studiowanie

2017/2018 PZ Dietetyka
w Wyższej Szkole Turystyki i
Hotelarstwa w Gdańsku
STUDIA PODYPLOMOWE niestacjonarne
Rok akademicki 2017/2018
Student zobowiązuje się do uiszczenia czesnego w wysokości 1 700 zł / 1.360 zł 1 za semestr
z góry w terminie do:
•

•
1

30.10.2017 r. – za semestr zimowy
28.02.2018 r. – za semestr letni

zniżka dla absolwentów WSTiH w ramach Programu Lojalnościowego

REKTOR
………………………………….

Student

doc. dr Mariola Łuczak
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