SENAT

UCHWAŁA NR R.0000.67.2017
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie
zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
§1
Na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.
Dz.U.2016 r. poz.1842) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza wzór umowy o
warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych.
§2
Wzór umowy stanowi załącznik do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.67.2017

Umowa nr ........................................
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych
w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
zawarta w dniu ....................................
pomiędzy:
Panią/Panem .................................................................................................................................
legitymującą/ym się .....................................................................................................................
zamieszkałą/ym: ...........................................................................................................................
nr albumu ....................................
zwaną/ym dalej Dyplomantem,
a
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław, zwanym
dalej Uczelnią, reprezentowanym przez:
Dziekana/Prodziekana Wydziału* .................................................................działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia ...................................
§1
Umowa zostaje zawarta w celu przeprowadzenia obrony pracy…………………….. na kierunku
………………………………………………………w wyniku wznowienia studiów po skreśleniu z listy
studentów, przy czym wznowienie studiów następuje wyłącznie na dzień obrony pracy dyplomowej.
§2
1 W terminie najpóźniej 5 dni roboczych przed złożeniem pracy dyplomowej w Dziekanacie w celu jej
obrony, Dyplomant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości …………… zł, za dodatkowe
godziny zajęć seminaryjnych związane z przygotowaniem tej pracy do stanu kwalifikującego ją do
złożenia w Dziekanacie.
2 Dyplomant, który studiował w trybie stacjonarnym, wnosi opłatę za wydanie dyplomu ukończenia
studiów w kwocie maksymalnej podanej w stosownym Rozporządzeniu MNiSW, w terminie do 5 dni
roboczych od daty obrony pracy dyplomowej.
3 Dziekanat wyznacza termin obrony pracy dyplomowej złożonej przez Dyplomanta zgodny z zapisami
w obowiązującym Regulaminie Studiów.
§3
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Umowa wygasa:
1) w przypadku otrzymania przez Dyplomanta oceny niedostatecznej z obrony pracy dyplomowej
zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie, przy czym nieusprawiedliwione niestawienie się na
obronę pracy dyplomowej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
2) z chwilą uzyskania przez Dyplomanta pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.
§4
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych
właściwych dla miejsca zamieszkania Dyplomanta.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
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