Umowa Nr WCH………………………………..

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych



zawarta w Łodzi w dniu………………………………………….., pomiędzy:
Panią ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………………………………………..,
PESEL ……………………………………………………………………………………………………….,
podającą do korespondencji adres ………………………………………………………………………………,
nr albumu………………………………………………………………………………………………………….,
zwaną dalej Studentem, a

Politechniką Łódzką - Wydział Chemiczny z siedzibą w 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116  zwaną dalej Uczelnią,  reprezentowaną przez: Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jerzego  L. Gębickiego, prof. PŁ.,
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie pełnomocnictwa Rektora.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku chemia prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej , na podstawie art. 160 a ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j Dz. U z 2012 poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

§ 2.
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń,  w tym: wymagania dotyczące programów studiów, obsady kadrowej oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym do prowadzenia kształcenia na studiach wymienionych w § 1 niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta, z uwzględnieniem wydłużenia tego okresu, zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Łódzkiej.   

§ 3.
1. Uczelnia oświadcza, że: 
1) Warunki studiów określone są w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, formy i metody kształcenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej http://webdziekanat.p.lodz.pl, przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego, przy czym plan zajęć przewidziany programem kształcenia, nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem semestru. 
2) Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca okresu wskazanego w § 2.
2. Student oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Politechniki Łódzkiej, Regulaminem Studiów w Politechnice Łódzkiej oraz uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej - Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonych opłat, których treść znajduje się na stronie http://webdziekanat.p.lodz.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 4.
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia procesu jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach. 
 
§ 5.
1. Student zobowiązuje się do:
1) korzystania z funkcji, dokumentów i informacji udostępnianych przez portal obsługi studenta WebDziekanat. Informacje, dokumenty i procedury udostępniane przez ten portal są dla studenta obowiązujące. Portal WebDziekanat dostępny jest pod internetowym adresem: http://webdziekanat.p.lodz.pl;
2) korzystania z uczelnianego Systemu Poczty Elektronicznej (SPE), zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej w sprawie zasad organizacji i korzystania z poczty elektronicznej, którego treść znajduje się na stronie http://webdziekanat.p.lodz.pl. System SPE jest podstawowym i obowiązującym studenta środkiem komunikacji pomiędzy studentem i administracją uczelni w sprawach przebiegu studiów. Informacje przekazywane przez administrację uczelni do studenta poprzez ten system są dla studenta wiążące;
3) weryfikowania w terminach określonych przez Rektora Politechniki Łódzkiej zarejestrowanych w systemie informatycznym Uczelni wyników  końcowych z przedmiotów obowiązujących go w danym semestrze;



4) weryfikowania stanu indywidualnych zobowiązań finansowych  zarejestrowanych w systemie informatycznym Uczelni.
 
§ 6.
1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne z tytułu:
   1) powtarzania określonych zajęć lub semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce;
   2) uczestnictwa w zajęciach nieobjętych planem studiów;
3) przeprowadzania potwierdzania efektów uczenia się;
2. Opłaty za usługi edukacyjne ustala  zgodnie z art. 99 ust. 2 Ustawy, Rektor, na każdy rok akademicki.
3. Wysokość opłat dla roku akademickiego  2015/16 określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 może być powiększona w kolejnych latach studiów, w przypadku wzrostu kosztów świadczenia usług edukacyjnych, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla roku poprzedniego, jednakże nie więcej niż o 20% wysokości opłaty z roku poprzedniego.
5. Informacja dotycząca opłat w kolejnych latach studiów podawana jest do wiadomości studentów poprzez zamieszczanie na stronie internetowej http://webdziekanat.p.lodz.pl.
6. Student korzystający z urlopu nie wnosi opłat za okres urlopu.

§ 7.
1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat administracyjnych i innych, związanych z obsługą toku studiów m.in. za wydawane Studentowi dokumenty, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
2. Opłaty określone w ust. 1 ustalane są, na każdy rok akademicki, przez Rektora i  podawane do wiadomości studentów poprzez zamieszczanie na stronie internetowej http://webdziekanat.p.lodz.pl.

§ 8.
W przypadku zmiany opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz/lub opłat za wydawane dokumenty w trakcie trwania cyklu studiów, Uczelnia, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, poinformuje Studenta o zamieszczeniu na stronie http://webdziekanat.p.lodz.pl aktualnie obowiązującej wysokości opłat oraz terminie podpisania aneksu do umowy, zmieniającego wysokość opłat, zgodnie z decyzją Rektora na kolejny rok akademicki. Informacja ta zostanie przesłana w formie  e-mail na indywidualny adres Studenta, w ramach uczelnianego Systemu Poczty Elektronicznej, o którym mowa w § 5 umowy.

§ 9.
1. Student wnosi opłaty, określone w § 6 i § 7, na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system komputerowy, dostępny pod adresem http://webdziekanat.p.lodz.pl – po zalogowaniu się na swoje konto. Opłaty wnoszone na rachunek bankowy są rozliczane wg hierarchii opłat określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Opłaty uiszczane są przez Studenta w następujących terminach:
1) za powtarzanie określonych zajęć lub semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce – nie później niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia powtarzanych zajęć lub w innych terminach określonych indywidualnie dla studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia;
2) za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem – nie później niż w ciągu miesiąca od wyrażenia zgody na korzystanie z zajęć lub zgodnie z harmonogramem wpłat ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia;
3) za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się – w terminie ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia;
4) za wydawane dokumenty – najpóźniej w dniu otrzymania dokumentu.
3. Opłatę wnosi się w terminach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu środków na wskazane konto bankowe Uczelni.
4. Od opłat określonych w § 6 i § 7 wniesionych po upływie terminu nalicza się ustawowe odsetki.

§ 10.
1. Niewniesienie w terminie należnej opłaty stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
2. Przywrócenie w prawach studenta - osoby skreślonej, na podstawie ust. 1, może nastąpić wyłącznie po uiszczeniu zaległych opłat wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 11.
Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.

§ 12.



1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres trwania studiów, określony w programie studiów.
2. W przypadku przedłużenia okresu studiów w przypadkach wskazanych w Regulaminie Studiów okres obowiązywania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
3. Umowa wygasa z chwilą ukończenia studiów przez studenta lub skreślenia z listy studentów na mocy ostatecznej decyzji.

§ 13.
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie: 
1) Uczelnia, w przypadku:
a) utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów,
b) niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy.
2) Student, w przypadku: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, 
b) niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy,
c) utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów.
2. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust.1, jeżeli Student wniósł opłatę, o której mowa w  § 6 ust.1. pkt.1 i 2 , Uczelnia zwraca kwotą stanowiącą:
1) 100% wniesionej opłaty – w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych,
2) część wniesionej opłaty, proporcjonalną do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy a w przypadku rezygnacji Studenta ze studiów odpowiednio po dniu złożenia przez Studenta pisemnej rezygnacji ze studiów.
  
§ 14.
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, Statutu Politechniki Łódzkiej, Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej, Uchwały Senatu Politechniki Łódzkiej - Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonych opłat i Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Uczelni. 
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 


...............................................................                                              ....................................................
 (podpis i pieczęć przedstawiciela Uczelni)                                          (czytelny podpis Studenta)
 



































 
  












Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za
usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Wyciąg z Komunikatu Prorektora ds. Edukacji PŁ
z dnia z dnia 15.06.2015 r.
w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi 
świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2015/2016 


I.	(…)
II.	(…)
III.	III. Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu lub semestru na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akad. 2015/2016 (art. 99 ust. 1 pkt 2 Ustawy)
IV.	
1.	Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych wnoszą opłaty według poniższych zasad:
1)	Studenci wszystkich lat kierunków studiów stacjonarnych, z wyjątkiem Centrum Kształcenia Międzynarodowego, powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 55 zł za każdy brakujący punkt ECTS, przy czym:
a)	Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk.
b)	W przypadku powtarzania zajęć z Wychowania fizycznego, którym w programie studiów nie zostały przypisane punkty, pobierane są następujące opłaty:  za powtarzanie 30 godzinnego modułu -110 zł, za powtarzanie 15 godzinnego modułu -55 zł.
c)	2)	Studenci wszystkich lat kierunków realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 80 zł za każdy brakujący punkt ECTS z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
3)	Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów i uzyskali zgodę na powtarzanie ostatniego semestru wnoszą dodatkową opłatę za powtarzanie ostatniego semestru. Dodatkowa opłata za powtarzanie ostatniego semestru wynosi 500 zł. Opłata ta związana jest z realizacją pracy dyplomowej i jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie zajęć. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących studia mogą ustalić odpłatność ratalną za powtarzanie zajęć lub semestru, a w uzasadnionych przypadkach ustalić obniżoną opłatę lub zwolnić studenta z całości opłaty zgodnie z Uchwałą.
4)	Opłaty wymienione w pkt 1,2,3 powinny być wniesione w terminach określonych w umowie  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawartej ze studentem.
5)	
6)	IV. 	Opłata związana z realizacją zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (art. 99 ust. 1 pkt 4 Ustawy ) 
7)	
8)	1.	    Studenci wszystkich lat kierunków studiów wnoszą opłatę za przedmioty nieobjęte planem studiów, odpowiednio do wymiaru punktów ECTS. Opłata wnoszona jest według poniższych zasad: 
9)	dla przedmiotów realizowanych w jednostkach uczelni poza Centrum Kształcenia Międzynarodowego opłata wynosi 55 zł za punkt ECTS;
10)	dla przedmiotów realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego opłata wynosi 80 zł za punkt ECTS.
11)	
12)	V. 	Opłata związana z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się (art. 99 ust. 1 pkt 6 Ustawy)
13)	
14)	Opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się ustalane są przez Kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
15)	
16)	VI. 	Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
17)	1. 	Kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej wnoszą opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na studia, obowiązującą na danym kierunku studiów i określonym poziomie kształcenia. 
18)	2. 	Osoby, które zostały skreślone z listy studentów lub z listy uczestników studiów doktoranckich i wznawiają studia na drugim roku lub wyższych latach studiów, wnoszą opłatę za przeprowadzenie procedury wznowienia studiów. Opłata ta na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia wynosi 85 zł.
19)	    
20)	



Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za
usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

VII. Opłaty za wydawane studentom dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr  201 poz. 1188 z 2011 r.))

1.  	Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:
1) 	elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł;
2) 	elektronicznej legitymacji doktoranta – opłata równa kosztom jej wydana, która zostanie podana do wiadomości w odrębnym komunikacie;
3) 	dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
4) 	dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł;
5) 	dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł.
6) 	Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.
7) 	Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.
2.  	Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których była mowa w ust. 1.

VIII. (…)
IX.(…)



Załącznik nr 2 do Umowy o
warunkach odpłatności za usługi
edukacyjne na studiach stacjonarnych





Zasady rozliczania opłat wnoszonych przez Studenta


1.	Student posiada konto bankowe, powiązane z numerem albumu, służące do rozliczania wszystkich wpłat dotyczących odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych objęte Umową. 
2.	Wpłaty Studenta rozliczane są wg hierarchii opłat w następujący sposób:
a.	Opłata za legitymację,
b.	Opłata za powtarzanie (przedmiotu, semestru),
c.	Opłata za dodatkowe przedmioty,
d.	Odsetki ustawowe,
e.	Inne opłaty.
3.	Wpłaty studenta rozliczane są w kolejności: począwszy od najstarszej, pod względem terminu wymagalności, do najmłodszej. 

























































































 




