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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Umowa zawarta w dniu ……………………….. r. pomiędzy: 

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach, przy 

ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków 

Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 

36, NIP 954-00-07-281,  

zwana dalej ,,Uczelnią”, reprezentowaną przez : 

 

1. Dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego- Rektora 

2. mgr Alicję Polok- Dyrektora Administracyjnego 

 

a Studentem(ką): ……………………………………………………………………………………… 

PESEL/Numer dokumentu potwierdzającego tożsamości oraz kraj wydania dokumentu  

tożsamości1:……………………………………………………………………………………………… 

zam. ……………………………………………………………………………………………………… 

- zwany/zwaną dalej Studentem/Uczestnikiem., 

 

o następującej treści :  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja studiów pierwszego stopnia (licencjackich)  

na kierunku: Zarządzanie w języku angielskim, specjalność: International Business and Tourism 

realizowanych w formie stacjonarnej, w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2018/19 i trwającym 6 semestrów. 

2. Studia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu realizowane są w ramach projektu pn. 

„Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w 

Katowicach” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014/2020 Priorytet III POWER - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

3. Student w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie może zmienić kierunku, specjalizacji, a 

także formy realizacji studiów. 

4. Student deklaruje przystąpienie do ww. Projektu z dniem zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Za dzień rozpoczęcia udziału Studenta w Projekcie przyjmuje się datę podpisania Umowy. 

                                                 
1 W sytuacji kiedy Student jest obowiązany do posiadania nr PESEL ( np. w przypadku studentów z polskim obywatelstwem) albo ma 

nadany PESEL zgodnie z odrębnymi przepisami prosimy spisać nr PESEL. Jeżeli nie zachodzą powyższe sytuacji prosimy o podanie nr 

dokumentu tożsamości i nazwę kraju który go wydał ( podstawa prawna -Art. 170c. ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn zm. ) 
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6. Studia będą prowadzone zgodnie z planem studiów i programem kształcenia dla kierunku 

Zarzadzanie w języku angielskim- specjalność ,,International Business and Tourism” 

 

§ 2. 

Warunki i terminy obowiązywania i rozwiązania umowy 

1. Warunki ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego licencjata określa obowiązujący 

w Uczelni “Regulamin Studiów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha 

Korfantego”, zwany dalej “Regulaminem studiów” oraz ,,Regulamin Projektu pn. „Zintegrowany 

Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach” - 

Zadanie nr 1-Zarzadzanie w języku angielskim- specjalność ,,International Business and Tourism” 

zwany dalej zwany dalej ,,Regulaminem projektu dla zadania 1” z zastrzeżeniem ust 3.  

2. Student oświadcza, że zapoznał się z “Regulaminem studiów” udostępnionym mu przez Uczelnię na 

ostatniej stronie formularza elektronicznej rejestracji Kandydata na studia oraz dostępnym na stronie 

Uczelni: http://www.gwsh.pl w zakładce Rekrutacja/Regulaminy oraz ,,Regulaminem Projektu dla 

zadania 1” udostępnionym na stronie Uczelni www.gwsh.pl w zakładce Biuro Projektów 

Rozwojowych/  Projekt „Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”/ Zadanie 1 i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3.  Do Studenta nie stosuje się wszelkich postanowień Regulaminu Studiów, a także innych przepisów 

wewnętrznych Uczelni, mogących wydłużyć planowany termin ukończenia Studiów lub 

powodujących trudności z osiągnięciem wymaganej frekwencji na zajęciach realizowanych w 

ramach Studiów.  

4. W przypadku rozbieżności w zapisach Regulaminu Studiów i Regulaminu Projektu dla zadania nr 1, 

zastosowanie mają przepisy Regulaminu Projektu dla zadania nr 1. 

5. Umowa zawarta jest na okres trwania studiów, tj. na 6 semestrów, realizowanych w terminie od 

22.02.2018 do 21.10.2021. 

6. Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w 

przypadku: 

a)ostatecznego skreślenia z listy studentów ( rozstrzyga data decyzji o skreśleniu); 

b)złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów. 

c)niezaliczenia semestru z wyłączeniem sytuacji/ przypadku określonego w § 36 ust 1 pkt 1 

,,Regulaminu studiów”, 

d) niezaliczenia egzaminu dyplomowego z zastrzeżeniem postanowień § 4 Umowy. 

7. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta. 

§ 3 

Prawa i obowiązki Studenta 

 

1. Student ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn zm.), 

Statut Uczelni,  Regulamin Studiów oraz Regulamin projektu dla zadania 1, a także do 

przestrzegania przepisów innych aktów prawnych obowiązujących  w Uczelni. 

2. Student jest zobowiązany do udziału we wszystkich formach zajęć dydaktycznych przewidzianych  

http://www.gwsh.pl/
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programem studiów prowadzonych w szczególności w formie ćwiczeń, konwersatoriów, 

lektoratów, laboratoriów, seminariów, obozów oraz zajęć z wychowania fizycznego, a także do 

terminowego zaliczania przedmiotów i składania egzaminów oraz wypełniania innych obowiązków 

dydaktycznych przewidzianych programem studiów. 

3. Ponadto, Student ma obowiązek : 

a) wypełnienia i podpisywania dokumentacji sporządzanej w ramach Projektu,  

b) wypełniania kwestionariuszy i ankiet związanych z realizacją Projektu, 

c) brania udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych prowadzonych przez Uczelnię oraz 

instytucje posiadające do tego uprawnienia.  

d) bieżącego informowania Uczelni o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

Uczestnika w Projekcie. 

4. W przypadku, gdy liczba nieuzupełnionych nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu 

przekracza 20% ogólnej liczby zajęć realizowanych w Semestrze, Student jest skreślany z listy 

studentów, a postanowienia § 4 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.  

5. Uczestnik powierza Uczelni,  w celu realizacji Projektu swoje dane osobowe zawarte w formularzu  

rekrutacyjnym i oświadcza, że wszystkie dane tam zawarte są aktualne oraz zobowiązuje się do 

bezzwłocznego  informowania Uczelni o każdej ich zmianie w formie pisemnej bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Student ponosi odpowiedzialność za brak aktualizacji 

danych osobowych spowodowany niedopełnieniem powyższego obowiązku. 

6. Student podpisując Oświadczenie uczestnika projektu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, upoważnia Uczelnię do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu 

realizacji Projektu oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy.  

7. Szczegółowe warunki przetwarzania danych określa Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 4 

Warunki finansowe udziału studenta w projekcie 

1. Przedmiot umowy realizowany jest ze wsparciem udzielonym w ramach Projektu, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 Umowy. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, polega na pokryciu kosztów realizacji Studiów, o których mowa 

w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, ze środków przeznaczonych na realizację Projektu, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu. 

3. Koszt realizacji studiów licencjackich 1 stopnia na kierunku Zarzadzanie w języku angielskim- 

specjalność ,,International Business and Tourism” przypadający na 1 uczestnika wynosi  

12 062,00zł 

4. Student pokrywa we własnym zakresie wszystkie koszty związane z dojazdem, wyżywieniem i 

zakwaterowaniem.  

5. Na zasadach określonych w Regulaminie finansowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 

im. W. Korfantego w Katowicach Student wnosi następujące opłaty związane z realizacją studiów 

w Uczelni: 
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a) powtarzanie praktyki lub jej części-350,00zł 

b) krótkoterminowy wpis warunkowy-280,00zł 

c) wydanie duplikatu legitymacji studenckiej-7,50zł 

d) wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami-60,00zł 

6. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyny nieukończenia lub niemożności 

ukończenia studiów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5  Umowy, w szczególności w 

przypadku wydłużenia okresu studiów z powodu niezaliczenia semestru, skreślenia z listy 

studentów, rezygnacji Studenta z kontynuacji Studiów, niezaliczenia egzaminu dyplomowego lub 

wykluczenia z udziału w Projekcie, Student zobowiązany jest do zwrotu w pełnej wysokości 

kosztów realizacji Studiów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Przepisu ust. 6 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku zaistnienia ,,siły wyższej”, przez 

pojęcie które rozumie się zaistnienie szczególnych okoliczności, niezależnych od Stron, których 

Strony nie mogły przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, w momencie podpisywania 

niniejszej Umowy, w szczególności długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem 

lekarskim, z którego musi wynikać brak możliwości studiowania. 

 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczelni 

 

1. Uczelnia zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia Studentowi kształcenia na studiach I stopnia odbywanych w formie stacjonarnej, 

zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi 

szkolnictwa wyższego w Polsce. 

b) Przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających 

odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe. 

c) Wystawienia Studentowi, po zakończeniu studiów oraz po spełnieniu wszystkich przesłanek 

przewidzianych w Regulaminie projektu dla zadania 1 ,   dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

do nadania którego Uczelnia ma uprawnienia, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

d) Realizowania toku studiów zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

e) Udostępniania na stronie internetowej Projektu, w terminie przewidzianym w Ustawie z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn zm. ) i 

Regulaminie Studiów informacji na temat planu studiów i programu kształcenia. 

f) Przestrzegania praw Studenta przewidzianych w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn zm. ),  Regulaminie studiów 

oraz Regulaminu projektu dla zadania 1, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej Umowy. 

2. Uczelnia ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym 

wykluczenie Studenta z udziału w Projekcie i skreślenie z listy studentów w przypadku:  

a) naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy Student nie wypełni 

jakichkolwiek postanowień zawartych w § 3 umowy, Regulaminie Studiów lub Regulaminie 

Projektu dla zadania nr 1; 
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b) przedstawienia niepełnych lub fałszywych oświadczeń w celu uzyskania prawa uczestnictwa w 

Projekcie. 

§ 6 

Oświadczenia stron 

1. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym wyposażeniem 

materialnym, do prowadzenia kształcenia na studiach, o których mowa § 1 Umowy. 

2. Ponadto Uczelnia oświadcza, że: 

a) Spełnia warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne Uczelni, aby prowadzić studia na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia określone w odrębnych przepisach, 

b) Studia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach są 

prowadzone według planów studiów i programów kształcenia zgodnych z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oświadcza, że jest 

beneficjentem umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach, której realizowany jest 

Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy. 

4. Uczestnik oświadcza, że jest przygotowany do podjęcia studiów w Górnośląskiej Wyższej Szkole 

Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach na zasadach przewidzianych w Regulaminie Studiów 

oraz Regulaminie projektu do zadania 1, w szczególności, iż posiada znajomość języka angielskiego 

na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wszelka 

korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej. 

5. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

a)o Uczelni : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego z siedzibą 

w Katowicach, przy ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice  

b)do Studenta: na adres  Studenta podany w komparycji do niniejszej Umowy lub inny wskazany 

adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia danego kierunku studiów w przypadku, gdy na 

dzień odpowiednio 30 września, liczba osób przyjętych na ten kierunek studiów wynosi mniej niż 20 

osób.  

2. W razie nieuruchomienia kierunku w ramach Projektu, Uczelnia zaproponuje Studentowi zmianę 

kierunku studiów realizowanych odpłatnie na zasadach ogólnych. Student zainteresowany zmianą 

kierunku studiów winien złożyć w Uczelni pisemne oświadczenie. Niezłożenie oświadczenia w 

terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów. W takim 

wypadku zapis § 4 ust. 6 Umowy nie ma zastosowania. 

3. Wszelkie zmiany w zapisach umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

4. Wszelkie spory między Uczelnią, a Studentem związane z realizacją niniejszej umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni tj. Sąd powszechny w Katowicach. 
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5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz 

osoby trzeciej. 

6. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w trakcie odbywania studiów. 

 

 

 

 

 

 

...................................................      ..................................................  

w imieniu Uczelni        Student  

 

Załącznik Nr 1:  

Oświadczenie uczestnika projektu 

 


