
REGULAMIN ADMINISTRACYJNY WARUNKÓW ZAWIĄZANIA ORAZ
ROZWIĄZANIA UMOWY O USŁUGI DYDAKTYCZNE

ZAWIĄZANIE UMOWY

1. Warunkiem rozpoczęcia studiów oraz nabycia uprawnień do korzystania z usług dydaktycznych w tym do
pobierania nauki na Uczelni oraz praw zgodnie z obowiązującym w Uczelni Statutem, jest podpisanie
Umowy przez Kandydata na studia oraz posiadanie statusu studenta lub słuchacza.

2. Strona uzyskuje status kandydata na studia w Uczelni po:

2.1. Utworzeniu Profilu Elektronicznego,

2.2. Złożeniu wymaganych dokumentów.

2.3. Podpisaniu umowy.

3. Strona uzyskuje status studenta lub słuchacza w Uczelni po:

3.1. Podpisaniu umowy;

3.2. Złożeniu ślubowania podczas immartykulacji.

4. Umowę o świadczenie usług edukacyjnych należy podpisać w ciągu 14 dni od dnia uzyskania statusu
studenta.

ROZWIĄZANIE UMOWY - REZYGNACJA ZE STUDIÓW

1. Studenci oraz słuchacze mają prawo do zrezygnowania w każdym czasie ze studiów w Uczelni.
2. Rezygnacja ze studiów musi być złożona na piśmie do Dziekana Wydziału lub Kanclerza Uczelni.
3. Rezygnacja studenta lub słuchacza ze studiów, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

4. Rezygnacja studenta lub słuchacza ze studiów w uczelni – rozwiązanie Umowy następuje:

4.1. Z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym student lub słuchacz złoży pod rygorem nieważności
na piśmie w Dziekanacie Wydziału wypowiedzenie „Umowy o świadczenie usług dydaktycznych" –
rezygnacji ze studiów.

4.2. W ciągu 7 dni od zaniechania uiszczania opłat określonych w niniejszej umowie przez czas dłuższy
niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

5. W przypadku rezygnacji ze studiów studenta lub słuchacza. który był Uczestnikiem Promocji, zastosowanie
znajdują zapisy umowy określone w § 9 ust.2.

§3

ROZWIĄZANIE UMOWY - SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZA

1 Skreślenie z listy studentów lub słuchaczy może skutkować nie uiszczanie czesnego (lub jego uzgodnionej
raty) i opłat dodatkowych, o których mowa w regulaminie opłat, rabatów i promocji.

2 Decyzję o skreśleniu z listy studentów lub słuchaczy podejmuje Dziekan Wydziału w sytuacji
niedopełnienia rygorów dydaktycznych określonych w Regulaminie Studiów lub Kanclerz Uczelni po
upływie 90 dni licząc od dnia wymagalności płatności.

3 Wpis na listę studentów lub słuchaczy po skreśleniu, może nastąpić wskutek:
3.1. Złożenia pod rygorem nieważności na piśmie odwołania się studenta lub słuchacza od decyzji

Dziekana Wydziału lub Kanclerza o skreśleniu z listy studentów do Rektora w ciągu 14 dni od
otrzymania decyzji i pozytywnym rozpatrzeniu odwołania przez rektora.

3.2. Złożenia wniosku o ponowne wpisanie na listę studentów lub słuchaczy na ogólnych zasadach
dotyczących w szczególności uiszczenia wpisowego określonego w niniejszej umowie.

4 Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest:
4.1. Uiszczenie opłaty manipulacyjnej wymaganej jako warunek wszczęcia postępowania

odwoławczego.
4.2. Uregulowanie wszelkich zaległości i należności finansowych.



4.3. Ustanie innych przyczyn, które spowodowały skreślenie.
5 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów lub słuchaczy,

student lub słuchacz, nie ponosi innych dodatkowych opłat.
6 W przypadku utrzymania w mocy decyzji Dziekana Wydziału lub Kanclerza o skreśleniu z listy studentów,

za zgodą Dziekana Wydziału lub Kanclerza przysługuje studentowi lub słuchaczowi, prawo złożenia
wniosku o ponowne wpisanie na listę studentów lub słuchaczy, na ogólnych zasadach dotyczących w
szczególności uiszczenia wpisowego określonego w niniejszej umowie.

7 Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje z chwilą uprawomocnienia się decyzji administracyjnej wydanej
przez właściwy organ Uczelni o skreśleniu studenta lub słuchacza z listy studentów lub słuchaczy.

8 Prawomocne rozwiązanie Umowy wskutek skreślenia studenta lub słuchacza z listy studentów lub
słuchaczy, przez uprawniony organ Uczelni, nie rodzi prawa studenta lub słuchacza do roszczeń o zwrot
którejkolwiek z wcześniej dokonanych wpłat.


