SENAT

UCHWAŁA NR R-0000 – 45/14
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie
zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
§1
Na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005,
nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
zatwierdza wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne prowadzone na Master of Business
Administration (MBA).
§2
Umowa, o której mowa w § 1 są integralną częścią Uchwały i stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na Magisterskich Studiach
Menedżerskich MBA
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i znajduje zastosowanie w stosunku do studentów
rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015.
Rektor
Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr R-0000-45/14

UMOWA nr …………………………….
Umowa zawarta w dniu ....................... 2014 roku pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
z siedzibą: 53-345 WROCŁAW, ul. Komandorska 118/120, reprezentowanym przez Dyrektora
Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA, prof. dr hab. Ewę Konarzewską – Gubałę, zwanym dalej
Uczelnią, a kandydatem na studenta MAGISTERSKICH STUDIÓW MENEDŻERSKICH MBA
...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko kandydata)

...................................................................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania)

zwanym dalej STUDENTEM została zawarta umowa następującej treści:
1.

2.
3.

§1
Uczelnia zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić na Wydziale Zarządzania Informatyki i
Finansów odpłatne czterosemestralne studia zwane dalej Magisterskimi Studiami Menedżerskimi
MBA (MSM/MBA), w których Student będzie mógł uczestniczyć po wniesieniu odpłatności, o której
mowa w § 3 ust1.
Program MSM/MBA zawarty jest w Informatorze dla Kandydatów na studia w roku akademickim
2014/2015, Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA Programme, który stanowi
uzupełnienie do niniejszej umowy.
Studia kończą się przyznaniem tytułu i dyplomu magistra w zakresie specjalności zarządzanie
przedsiębiorstwem oraz certyfikatu MBA (międzynarodowego w przypadku absolwentów opcji
międzynarodowej Programu).

§2
W trakcie trwania programu MSM/MBA Student korzysta w Uczelni z uprawnień przysługujących
słuchaczom studiów niestacjonarnych stosownie do Uczelnianego Regulaminu Studiów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§3
Opłata semestralna za studia wynosi 6000,- PLN i jest wnoszona za cztery kolejne semestry studiów
w tej samej wysokości.
Warunkiem dokonania wpisu na listę słuchaczy danego semestru jest terminowe wniesienie przez
Studenta z góry opłaty za ten semestr.
Termin wniesienia opłaty semestralnej za pierwszy semestr MSM/MBA upływa w dniu 7
października 2014 roku.
Opłatę semestralną za kolejne semestry MSM/MBA należy wnieść nie później niż na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem semestru.
Za datę wniesienia opłaty semestralnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy
Uczelni: Bank PEKAO S.A. O/Wrocław 56 1240 6814 1111 0000 4936 6611 z dopiskiem MBA 843
57; imię i nazwisko Studenta.
Na wniosek Studenta, pozytywnie rozpatrzony przez Uczelnię, opłata semestralna może być wniesiona
w dwóch równych ratach. Terminem wniesienia pierwszej raty jest termin z §3 ust3, lub odpowiednio
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z §3 ust 4, natomiast ratę drugą należy wpłacić do końca drugiego miesiąca trwania semestru, za który
jest ona należna.
7. W przypadku rezygnacji z MSM/MBA:
a) po wniesieniu czesnego a przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, czesne będzie zwracane w
całości,
b) w trakcie semestru wniesione czesne za ten semestr podlega zwrotowi w kwocie proporcjonalnej
do okresu jaki pozostał do zakończenia semestru.
8. Dodatkowe opłaty Student wnosi w przypadku:
a) przedłużenia seminarium magisterskiego poza okres 7 miesięcy od zakończenia programu studiów
(1500,- PLN);
b) powtarzania lub uzupełniania przedmiotu (300,- PLN).
1.
2.

§4
Student akceptuje wysokość opłaty semestralnej i zobowiązuje się do jej terminowego wpłacania
z zachowaniem postanowień § 3.
Brak opłaty semestralnej jest traktowany przez Uczelnię jako rezygnacja z uczestnictwa w
MSM/MBA
i powoduje skreślenie z listy kandydatów na słuchaczy stosownego semestru MSM/MBA.

§5
Student stwierdza, że zapoznał się z Informatorem dla Kandydatów na studia w roku akademickim
2014/2015 Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA Programme oraz Uczelnianym
Regulaminem Studiów.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem ich
nieważności.
§8
Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatruje Sąd miejscowo właściwy dla miejsca
zamieszkania studenta.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
U C Z E L N I A
……………………………………

Dyrektor Programu MBA prof. dr hab. Ewa Konarzewska –Gubała

S T U D E N T
……………………………………
Appendix N° 3 to Senate Directive N° R-0000-45/14
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AGREEMENT NO. …………………….
Held on this day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) between:
Wroclaw University of Economics, with registered seat in Wroclaw, Komandorska 118/120, 53-345
Wroclaw, Poland, hereinafter referred to as the University, represented by the Head of MBA Studies,
professor Ewa Konarzewska-Gubała
and the candidate for the MAGISTERSKIE STUDIA MENEDŻERSKIE MBA
. ............. ..... ... .... ................. ............................
(candidate’s forename and surname)

. ............. ..... ... .... ................. ............................
(permanent address)

hereinafter referred to as the STUDENT,
whereby it is agreed as follows:
§1
1. The University undertakes to organize and run at the Faculty of Management, Computer Science and
Finance, a four-semester paid studies programme, hereinafter referred to as Magisterskie Studia
Menedżerskie MBA (MSM/MBA), in which the Student will be able to participate after paying a fee
specified in §3 point 1.
2. The programme of the MSM/MBA studies is included in the Candidate’s Handbook for the academic
year 2014/2015, Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA Programme, which is
complementary to this Agreement.
3. On the completion of the studies, the graduate is awarded a Master’s degree and diploma in the field of
company management and an MBA certificate. Graduates of the international edition of the
programme shall receive international MBA certificates.
§2
For the duration of the MSM/MBA studies, the Student has the same rights as all non-full-time students, as
specified in the University’s Academic Regulations.
§3
1. The semester fee is set at 6000,-PLN and shall be set at the same amount for the remaining semesters.
2. The Student will be enrolled for a given semester only after s/he has paid in advance all the tuition and
registration fees due for the period in question.
3. The deadline for settling the semester fee for the first semester of the MSM/MBA studies is 7 September
2014.
4. The semester fees for the next MSM/MBA semesters shall be paid not later than two weeks before the
beginning of each semester.
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5. It is assumed that the date of paying the tuition fee is the date the money is credited to the University’s
bank account at: Bank PEKAO S.A. O/Wrocław 56 1240 6814 1111 0000 4936 6611 with a note:
MBA 843 57, followed by the Student’s name and surname.
6. At the Student’s request, pending approval by the University, the fee can be settled in two equal
installments. The deadline to pay the first installment is the date specified in §3 point 3 or §3 point 4
respectively, and the second installment should be paid by the end of the second month of the semester
for which it is due.
7. In case of resigning from the MSM/MBA:
a) after the tuition fee has been settled and before commencing the classes in the new semester,
the tuition fee is refunded in full,
b) after commencement of a given semester, the tuition fee shall be reimbursed in part, proportionate
to the time left till the end of the period in question.
8. Additional fees shall apply if the Student:
a) submits for postponement of the Master exam of over 7 months following the completion of the
studies (1500,-PLN)
b) repeats or supplements any of the subjects covered by the programme (300,-PLN)
§4
1. The Student hereby approves the agreed amount of fees and undertakes to settle them on time, in
accordance with the provisions of §3.
2. Failure to settle a semester fee shall be regarded by the University as resignation from the MSM/MBA
studies, and the Student’s name shall be removed from the candidate list for the respective semester of
the MSM/MBA studies.
§5
The Student declares to have acquainted with the Candidate’s Handbook for the academic year 2014/2015
(Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA Programme), and with the University’s Academic
Regulations.
§6
All issues not governed by this Agreement shall be resolved by the respective provisions of the Civil Code.
§7
Any and all amendments to this Agreement shall be made in writing and annexed herein, under the
rigor being declared null and void.

§8
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Any disputes arising out of this Agreement shall be resolved by the common court competent for the Student's place
of residence.

§9
This Agreement has been drawn up in two identical copies, with one copy for each party.
1.

THE UNIVERSITY

Head of the MBA Programme

Prof. Ewa Konarzewska-Gubała
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THE STUDENT

