
 

UMOWA NR   

dotycz ąca kształcenia na Studium Pedagogicznym prowadzonyc h przez 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomii Politechniki Gda ńskiej 

 
Zawarta w Gdańsku, w dniu……………………      pomiędzy POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ 
 
 z siedzibą w Gdańsku, Narutowicza 11/12, REGON 000001620, NIP 584-020-35-93 
reprezentowaną przez 
Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii , prof. dr hab. Piotra Dominiaka, prof. zw. PG 
Zwaną dalej  UCZELNIĄ 

      A Panem /Panią………………………………………………………………………..           
Zamieszkałym/ą………………………………………………………………. ……. 
Legitymującym/ą  się dowodem osobistym nr ………………………, wydanym 
przez……………………………………, zwanym dalej Uczestnikiem. 
 
      
      § 1. 
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa i zapewnienie edukacji 

na Studiach Pedagogicznych, w tym określenie obowiązków stron wynikających z 
zawarcia umowy, a w szczególności obowiązku odpłatności Uczestnika Studiów za 
jego uczestnictwo w zajęciach na w/w Studiach. 

2. Studia Pedagogiczne będą prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej w okresie od lutego 2009 do lutego 2011. 

§ 2. 
   

Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia: 
a. kadry dydaktycznej, posiadającej pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć; 
b. realizacji przygotowanego programu nauczania; 
c. sal dydaktycznych wyposaŜonych w wymagany sprzęt do realizacji programu; 
d. moŜliwości korzystania z czytelni wydziałowej; 
e. obsługi administracyjno-technicznej; 
f. wymaganego poziomu merytorycznego; 
g. efektywnego zarządzania całością Studiów. 

 
§3. 
 

1. Uczestnik Studiów Pedagogicznych oświadcza, Ŝe wszystkie dane dotyczące jego 
osoby przedstawione w dokumentach są aktualne i zobowiązuje się do 
bezzwłocznego informowania Uczelni (kierownictwo Studium) o kaŜdej zmianie. 

2. Uczestnik oświadcza, Ŝe zapoznał się z Regulaminem Studiów Pedagogicznych i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Uczelnia oświadcza, Ŝe Uczestnik…………………………………………………  
został zakwalifikowany  jako uczestnik  Studiów Pedagogicznych i staje się jego 
słuchaczem. 

        4.   Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na w/w Studiach, tj od lutego 2009               
               do    lutego 2011. 

 
 
 
 
     § 4. 
 



1. Uczestnik zobowiązuje się do brania  udziału we wszystkich zajęciach i zaliczania                      
przedmiotów w postaci zaliczeń, czy wyznaczonych egzaminów. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania podanych terminów zaliczeń, 
egzaminów, odbywania praktyk pedagogicznych, pisania prac seminaryjnych i 
dokonywania opłat za edukację na Studiach. 

3. W uzasadnionych przypadkach (choroba, wyjazd słuŜbowy, kontrakt zagraniczny, 
stypendium czy praktyka zagraniczna, losowy przypadek), dopuszcza się 
odstąpienia od niniejszej umowy, po pisemnym złoŜeniu podania do kierownika 
Studiów.  Zostaną wyznaczone dodatkowe terminy zaliczeń i opłaty za Studia. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za Studia na rzecz Uczelni w 
wysokości 550,00 zł. za kaŜdy semestr nauki (Studia trwają cztery semestry). 
Opłata ta została zatwierdzona przez władze Uczelni.  

 
Opłatę uiszcza się na konto bankowe:              PKO BP SA I O/Gda ńsk  
 98 10201811 102271883 6001281  z dopiskiem nr zada nia 018185 , do 
rozpoczęcia zajęć na kaŜdym kolejnym semestrze nauki. 
 

a. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wniesienie opłaty w 
późniejszym terminie (nie dłuŜej niŜ miesiąc po rozpoczęciu nowego 
semestru).Nastąpić musi formalne złoŜenie podania i uzyskanie zgody 
kierownika Studiów. 

b. Odstąpienie uczestnika od zasad przestrzegania terminów zaliczeń i  
uczestnictwa w zajęciach, nie podlega zwrotowi opłaty za Studia. 

5. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika następuje z zachowaniem 30-dniowego          
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika Studiów 
wymaga zachowania formy pisemnej i uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

 
§ 5. 

1. Uczelnia moŜe wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania przez            
Uczestnika treści niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie Uczelni od umowy musi być poprzedzone pisemnym upomnieniem. 
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów 

zaistniałych z realizacją niniejszej umowy. 
      

§ 6. 
 

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
      
 
 
 
 
 

Uczestnik        Dziekan 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


