
UMOWA O PRZEPROWADZENIE PROCESU KSZTAŁCENIA W SZCZECIŃSKIEJ SZKOLE 

WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM 

Zawarta w Szczecinie w dniu ……………. pomiędzy Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum w Szczecinie 

reprezentowaną przez ………………………………. zwaną dalej SSW Collegium Balticum a Panią ………………………….. zamieszkałą w 

……………………. przy ul. …………………… legitymującą się dokumentem tożsamości dowód osobisty ………………… zwanym dalej 

Uczestnikiem. 

§1 

Umowa określa warunki kształcenia Uczestnika studiów podyplomowych w SSW Collegium Balticum w Szczecinie na kierunku 

……………………. w cyklu …………. semestralnym w systemie niestacjonarnym. 

§2 
Umowa zawarta jest na cały okres kształcenia. 

§3 

SSW Collegium Balticum zobowiązuje się do: 

1. Prowadzenia procesu kształcenia, zgodnie z programem nauczania, formą studiów i warunkami określonymi w Statucie. Uczelni 

SSW Collegium Balticum i Regulaminie Studiów Podyplomowych SSW Collegium Balticum. 

2. Wydania Uczestnikowi świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na określonym kierunku studiów po spełnieniu przez 

Uczestnika wymagań określonych programem i Regulaminem studiów podyplomowych. 

3. Kształcenie odbywa się w siedzibie SSW Collegium Balticum jak również z wykorzystaniem metod i technik nauczania na 

odległość. 

4. Uczelnia rozwija nowe metody nauczania, które mogą być wprowadzone w toku studiów w celu podnoszenia jakości 

kształcenia. 

§4 

Uczestnik jest zobowiązany do: 

1. Przestrzegania zapisów Statutu SSW Collegium Balticum, Regulaminu Studiów Podyplomowych, innych regulaminów i 

zarządzeń władz uczelni. 

2. Stałego podnoszenia poziomu wiedzy, aktywnego uczestniczenia w zajęciach i składania obowiązujących zaliczeń i egzaminów. 

3. Obowiązkowego uczęszczania na wszystkie zajęcia wynikające z planu nauczania danego kierunku studiów podyplomowych 

SSW Collegium Balticum. 

4. Regulowania w terminach przewidzianych w zarządzeniu władz uczelni opłat czesnego za kształcenie, opłaty rekrutacyjnej oraz 

innych opłat określonych zarządzeniem Kanclerza w okresie objętym umową. 

§5 

1. Opłaty za kształcenie składają się z: 

1) opłaty wpisowego w wysokości: 

a) ……………… zł, płatne do dnia ……………… 

b) 0 zł dla absolwentów SSW Collegium Balticum i SSW Stargardinum. 

2) czesnego w wysokości: ………………….. zł (słownie: ……………………………………………….) 

3) innych opłat określonych w Zarządzeniu Kanclerza SSW Collegium Balticum dotyczących opłat nie objętych umową, w 

szczególności opłaty za duplikaty indeksów, praktyki, różnice programowe itp. 

2. Wpłaty rat czesnego należy dokonywać wg poniższego harmonogramu: 

Rata Data Kwota 

Rata 1 do …………………… …………. zł 

Rata 2 do …………………… …………. zł 

Rata 3 do …………………… …………. zł 

Rata 4 do …………………… …………. zł 

Rata 5 do …………………… …………. zł 

Rata 6 do ……………………. …………. zł 

lub za cały tok studiów płatne z góry. 

3. W przypadku niedokonania opłaty za kształcenie w terminie Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zaległej kwoty powiększonej 

o odsetki umowne. Odsetki umowne wynoszą w stosunku rocznym czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego 

Narodowego Banku Polskiego od każdej zaległej kwoty. Ustawowa zmiana wysokości maksymalnych odsetek umownych nie rodzi 

konieczności zmiany zapisów niniejszej umowy, natomiast Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek w maksymalnej wysokości 

aktualnie obowiązującej. 

4. Dziekan SSW Collegium Balticum skreśli z listy Uczestnika, który nie uiścił w całości lub części czesnego z zachowaniem 

procedury przewidzianej w Regulaminie Studiów Podyplomowych SSW Collegium Balticum, ze skutkiem finansowym na koniec 

semestru. 
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5. Do czasu skreślenia lub złożenia podania o rozwiązanie umowy, wpłacone czesne nie podlega zwrotowi. Ewentualna nadpłata 

czesnego zostanie zwrócona po rozliczeniu się z SSW Collegium Balticum na pisemny wniosek Uczestnika. 

6. Opłaty za kształcenie oraz opłaty określone w Zarządzeniu Kanclerza SSW Collegium Balticum dokonywane są przez uczestnika 

na indywidualne konto bankowe 

………………………………………………………… 

§6 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że wysokość czesnego może ulec zmianie w następujących przypadkach: 

a) wzrost kosztów utrzymania uczelni (czynsz, media), 

b) wzrost wynagrodzeń wynikający ze wzrostu płacy minimalnej. 

2. W przypadku, gdy zmiana standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów podyplomowych i poziomów 

kształcenia określane rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzają wymogi zwiększające koszty procesu 

kształcenia, czesne może ulec podwyższeniu. 

3. Zmiana czesnego nie może przekroczyć wysokości wzrostu kosztów wskazanych w ust. 1 i 2. 

4. Postanowienia o zmianie czesnego wchodzą w życie z początkiem kolejnego semestru. 

5. O zmianie wysokości czesnego uczestnik informowany jest w formie pisemnej listem poleconym bądź osobiście poprzez 

odebranie informacji w dziekanacie studiów podyplomowych SSW Collegium Balticum.. 

6. W przypadku zmiany wysokości czesnego uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o 

odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia w sposób wskazany w ust. 5. 

§7 

W przypadku zaległości w opłacie czesnego zostanie wdrożony proces windykacji zadłużenia oraz nastąpi zgłoszenie do Krajowego 

Rejestru Długów. 

§8 

1. Nie później niż na siedem dni przed dniem, w którym zgodnie z ofertą SSW Collegium Balticum miały rozpocząć 

się studia podyplomowe objęte niniejszą umową, SSW Collegium Balticum ma prawo do odstąpienia od umowy w 

przypadku, gdy organizacja studiów podyplomowych będzie nieopłacalna i zostanie podjęta decyzja o likwidacji 

kierunku. Decyzję w zakresie likwidacji kierunku studiów podyplomowych oraz odstąpienie od umowy podejmuje 

Rektor SSW Collegium Balticum. 

2. Jeżeli umowa niniejsza zostanie rozwiązana przed rozpoczęciem nauki przez Uczestnika z przyczyn leżących po 

stronie SSW Collegium Balticum, Uczestnik otrzymuje zwrot opłaty rekrutacyjnej oraz wpłaconego czesnego bez 

oprocentowania. 

§9 

1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 4, Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy. Jedyną dopuszczalną formą 

rozwiązania umowy jest forma pisemna, za pomocą podania adresowanego do Kanclerza SSW Collegium Balticum i 

złożenie go w dziekanacie studiów podyplomowych. 

2. Na podstawie podania, o którym mowa w § 9 ust. 1, Kanclerz SSW Collegium Balticum podejmuje decyzję o 

skreśleniu Uczestnika z listy słuchaczy z dniem wniesienia podania ze skutkiem finansowym na koniec semestru.  

3. Niezachowanie formy czynności, o której mowa w § 9 ust. 1, będzie skutkowało dalszym naliczaniem czesnego 

w pełnej kwocie w następnych miesiącach. 

§10 

Niniejsza umowa wygasa w momencie rozliczenia się Uczestnika z wszelkich zobowiązań wobec SSW Collegium 

Balticum, w tym uiszczenia należności za kształcenie do momentu skreślenia z listy słuchaczy z zachowaniem 

postanowień § 9 lub ukończenia nauki. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu Studiów Podyplomowych 

oraz Kodeksu cywilnego. 

§12 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Uczestnik SSW Collegium Balticum 
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