Załącznik nr 4
do Regulaminu nr 1 dla projektu „Excellence in Education…”
UMOWA
regulująca zasady uczestnictwa w projekcie
„Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”
Nr POWR.03.05.00-00-Z042/17,
w kształceniu specjalistycznym na studiach I i II stopnia

Umowa zawarta w dniu ……………….. r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:
Akademią WSB, z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c,
o numerze NIP 629-10-88-993 i numerze REGON 272653903, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni
niepublicznych pod numerem 66, zwaną dalej Uczelnią, w imieniu której działa Pełnomocnik – Menedżer Projektu – dr hab.
Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB,
a
Panem/ Panią ………………….
Zamieszkałym/łą w …………………………………..
Legitymującym/cą się dowodem osobistym/paszportem* o numerze ……………
PESEL ………………………
zwanym dalej Studentem/tką - Uczestnikiem/czką Projektu
Strony uzgodniły, co następuje:
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§1
Niniejsza umowa określa prawa i obowiązki Stron w związku z zakwalifikowaniem się, w wyniku przeprowadzonej
rekrutacji, Studenta/ki – Uczestnika/czki Projektu do udziału w projekcie „Excellence in Education – Kompleksowy
Program Rozwoju Akademii WSB” nr POWR.03.05.00-00-Z042/17 (zwanym dalej: projektem), współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół
wyższych, realizowanym przez Akademię WSB.
Przedmiotem niniejszej Umowy i celem obydwu Stron jest kształcenie na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych*
I/II stopnia* na specjalności: Inżynier Optymalizacji i Symulacji / Inżynieria Internetu Rzeczy / Zarządzanie Jakością
w Produkcji i Usługach / Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Data Science / Analityk Danych Biznesowych*
i zdobycie przez Studenta/tkę - Uczestnika/czkę
Projektu wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego
inżyniera/magistra*.
Integralną częścią niniejszej Umowy jest umowa zawarta pomiędzy Akademią WSB a Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1.
§2
Niniejsza umowa obowiązuje strony w czasie, gdy Student/tka pozostaje Uczestnikiem/czką Projektu.
Student/tka – Uczestnik/czka Projektu biorący/a udział w projekcie, uzyskuje bonifikatę w opłacie czesnego na czas
udziału w projekcie, co oznacza, że czesne zostanie pomniejszone o koszt zajęć dydaktycznych realizowanych
i współfinansowanych w ramach projektu i będzie obowiązywało w wysokości i terminach płatności określonych zgodnie
z Zarządzeniem Rektora nr 35/2017/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie bonifikaty w opłatach czesnego dla
uczestników projektu pn. „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej”, ale student/tka nie jest zwolniony/a z opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, która obecnie
wynosi 17,00 zł oraz opłaty za egzamin dyplomowy i dyplom w wysokości 60,00 zł, wysokość których może zostać
zmieniona Zarządzeniem Rektora.
W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ogólnej Umowy o świadczenie usług
edukacyjnych zawartej wedle obowiązującego w Uczelni wzoru.
Student/tka – Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że zapoznał/a się z obowiązującym w Uczelni Regulaminem Studiów
oraz Regulaminem nr 1 dla projektu „Excellence in Education…” i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§3
Uczelnia zobowiązuje się wobec Studenta/tki – Uczestnika/czki Projektu do realizacji programu nauczania studiów
stacjonarnych/niestacjonarnych* I/II stopnia* o specjalności: Inżynier Optymalizacji i Symulacji / Inżynieria Internetu
Rzeczy / Zarządzanie Jakością w Produkcji i Usługach / Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Data Science / Analityk
Danych Biznesowych*, rozpoczynającego się od dnia 01.10.2018 r. / 01.10.2019 r. / 01.10.2020 r.*
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Program kształcenia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia opublikowanymi
w stosownych rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego oraz dokumentacją projektu, o którym
mowa w § 1 ust. 1.
Warunki ukończenia studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* I/II* stopnia i otrzymania tytułu inżyniera/magistra*
określa obowiązujący w Uczelni Regulamin Studiów.
§4
Student/tka – Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach każdego przedmiotu
w toku studiów na wybranej przez siebie specjalności zgodnie z wymogami Regulaminu Studiów Akademii WSB.
Student/tka –Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się udzielić wyjaśnień dotyczących nieobecności na zajęciach
wybranej przez siebie specjalności.
Ponadto, Student/tka – Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i ryzyka
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, potwierdzanego na listach
obecności,
b) w przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Studenta/tki – Uczestnika/czki Projektu,
zobowiązuje się on/ona do samodzielnego opanowania materiału, będącego przedmiotem opuszczonych zajęć,
c) systematycznego opanowania materiału z przedmiotów wynikających z programu studiów realizowanych na
wybranej przez Studenta/tkę - Uczestnika/czkę Projektu specjalności,
d) terminowego przystępowania do egzaminów i zaliczeń wynikających z toku studiów,
e) w przypadku nie uzyskania zaliczeń lub nie uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu w „0” lub „1” terminie – do
przystąpienia do wszystkich kolejnych terminów zaliczeń/egzaminów przewidzianych w Regulaminie Studiów.
§5
Student/tka – Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że wszystkie dotyczące go/jej dane zawarte w dokumentacji
przedłożonej w toku zgłoszenia są nadal aktualne oraz zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Uczelnię o każdej ich
zmianie.
Student/tka tka – Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do wypełniania ankiet ewaluacyjnych związanych ze studiami
oraz wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych i ich przetwarzanie w sposób wymagany realizacją przedmiotu
niniejszej Umowy wg procedur stosowanych przez Uczelnię i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji
Wdrażającej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia uzyskania tytułu zawodowego przez Studenta/ke Uczestnika/czkę Projektu, ale nie dłużej niż do końca projektu, czyli 31.05.2022 r.
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§7
Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa Studenta/tki Uczestnika/czki Projektu w projekcie. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Uczelnia
zawiadamia Studenta/tkę - Uczestnika/czkę Projektu o rozwiązaniu umowy pisemnie na podany przez niego/nią adres do
korespondencji – przy czym w przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez Studenta/tkę Uczestnika/czkę Projektu adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach Uczestnika/czki Projektu ze
skutkiem doręczenia. Student/tka - Uczestnik/czka Projektu składa stosowne pismo w Biurze Projektu w siedzibie
Akademii WSB, za potwierdzeniem przyjęcia.
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Studenta/tki –Uczestnika/czki
Projektu z udziału w projekcie, w przypadkach gdy:
a) zostanie stwierdzony w przypadku Studenta/tki –Uczestnika/czki Projektu brak postępów w nauce, zgodnie
z Regulaminem Studiów,
b) nie zaliczy w obowiązującym terminie wynikającym z harmonogramu roku akademickiego semestru studiów,
c) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu udziału w projekcie,
d) rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy, w szczególności zobowiązania wynikające z uczestnictwa
w projekcie.
W przypadku rezygnacji Studenta/tki – Uczestnika/czki Projektu z nauki i rozwiązania umowy, o czym mowa w ust. 1 lub
skreślenia z listy studentów i rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie studenta, o czym mowa w ust. 2,
Student/tka – Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do zwrotu wartości uzyskanej bonifikaty, o której stanowi § 2
ust.2, za wyjątkiem sytuacji, kiedy rezygnacja Studenta/tki spowodowana jest czynnikami niezależnymi od niego/niej np.
długotrwałą chorobą potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim. Uczelnia może odstąpić
w uzasadnionych przypadkach od żądanego zwrotu uzyskanej bonifikaty. W przypadku rezygnacji z nauki lub skreślenia
Student/tka – Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do uregulowania w całości zobowiązań finansowych
zaciągniętych wobec Uczelni aż do momentu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
Rozwiązanie niniejszej Umowy nie jest równoznaczne z rozwiązaniem ogólnej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
o której mowa w § 2 ust.3, i utratą statusu studenta Akademii WSB. Rozwiązanie czy wygaśnięcie niniejszej umowy
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powoduje, że ogólna umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta wedle obowiązującego w Uczelni wzoru
pozostaje dla stron wiążąca bez prawa korzystania przez studenta/studentkę z bonifikaty określonej niniejszą umową.
Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy zawartej między Uczelnią
a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Student/tka Uczestnik/czka Projektu ma prawo do kontynuowania nauki na studiach płatnych.

§8
Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Wszelkie oświadczenia stron zmierzające do wygaśnięcia, rozwiązania umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory pomiędzy Uczelnią a Studentem/tką – Uczestnikiem/czką Projektu związane z realizacją niniejszej
Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy względem siedziby Uczelni.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony.

………………………………………………………………..
Podpis Studenta - Uczestnika Projektu

* należy wybrać właściwy wariant z zaproponowanych we wzorze umowy

………………………………………………………………..
Podpis osoby reprezentującej Uczelnię

