UCHWAŁA Nr 21/2016
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności
za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
29 października 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone
usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 w ust. 2 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) określa się wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone
usługi edukacyjne na studiach podyplomowych – załącznik nr 6a;”;

2)

dodaje się załącznik nr 6a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauczania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: prof. M. Bojarski

Załącznik do uchwały Nr 21/2016
Senatu UWr z dnia 27 stycznia 2016 r.

ANEKS Nr ………do UMOWY Nr ………………………
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH ……………………………………………………
zawarty na podstawie § 7 ust. 1 w/w umowy
w dniu ……………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej
Uczelnią, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… - Kierownika
Studiów Podyplomowych, upoważnionego do zawarcia umowy na mocy Regulaminu studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim
a
Panią/Panem
Imię: 1: …………………………………………………………, 2: …………………………………………………………
Nazwisko: …………………………………………………………
Adres zameldowania/zamieszkania: ………………………………………………………………………………
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym/paszportem
Seria: ………………… Numer: …………………… Pesel: …………………………………………………………
podającą/podającym do korespondencji adres: …………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Słuchaczem.
o następującej treści:
§1
Wprowadza się do umowy następującą zmianę:
§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na
rachunek bankowy Uczelni………………………………………………………………………………………………………………
w następujących wysokościach i terminach:
a) kwota …………………… zł płatna do dnia …………………………,
b) kwota …………………… zł płatna do dnia …………………………,
c) kwota …………………… zł płatna do dnia …………………………,
d) kwota …………………… zł płatna do dnia ………………………….
§2
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………
Słuchacz

……………………………………………………………
Uniwersytet Wrocławski

