
Załącznik 4 

do Zarządzenia Rektora nr 42/2015  

 

UMOWA nr …………ZIF-MBA 
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na Magisterskich Studiach 

Menedżerskich MBA w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

zawarta w dniu……………………….  pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu  
z siedzibą: 53-345 WROCŁAW, ul. Komandorska 118/120, reprezentowanym przez Dyrektora 
Magisterskich Studiów Menedżerskich………………………………………………………………..,  
a 
 
................................................................................................................................................................... 

   (imię i nazwisko Studenta)           (PESEL) 

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

zwanym dalej STUDENTEM MAGISTERSKICH STUDIÓW MENEDŻERSKICH MBA.  
 

§ 1 
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 ust 1. 

2. Program MSM/MBA zawarty jest w Informatorze dla Kandydatów na studia w roku akademickim 
……………..….. Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA Programme, który 
stanowi uzupełnienie do niniejszej umowy. 

3. Studia kończą się przyznaniem tytułu zawodowego magister 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. 

 
§ 3 

1. Opłata semestralna za studia wynosi………………………….. i jest wnoszona za cztery kolejne 
semestry studiów w tej samej wysokości. (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 39/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku). 

2. Termin wniesienia opłaty semestralnej za pierwszy semestr MSM/MBA upływa w dniu 
……………….. 

3. Opłatę semestralną za kolejne semestry MSM/MBA należy wnieść nie później niż na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem semestru. 

4. 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. 

5. Na wniosek Studenta, pozytywnie rozpatrzony przez Uczelnię, opłata semestralna może być 
wniesiona w dwóch równych ratach. Terminem wniesienia pierwszej raty jest termin z §3 ust 2, lub 
odpowiednio z §3 ust 3, natomiast ratę drugą należy wpłacić do końca drugiego miesiąca trwania 
semestru, za który jest ona należna. 

6. 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. 
7. Dodatkowe opłaty Student wnosi w przypadku: 

a) wznowienia seminarium magisterskiego jeśli obrona pracy magisterskiej nie odbyła się do 
końca semestru piątego (1500,- PLN), 

b) powtarzania lub uzupełniania przedmiotu (300,- PLN za każdy), 
c) wydania dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu 

w tłumaczeniu na język angielski w kwotach maksymalnych podanych w stosownym 
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
§ 4 

1. Student akceptuje wysokość opłaty semestralnej i zobowiązuje się do jej terminowego wpłacania  
z zachowaniem postanowień § 3. 

2. 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 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 miejscowy 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                S T U D E N T  
            

 


