Zał. nr 1 do regulaminu kursów dokształcających
UMOWA
o naukę na kursie dokształcającym w „Ateneum – Szkole Wyższej”
z siedzibą w Gdańsku.
zawarta w Gdańsku w dniu .........................................................................................................................................
pomiędzy
„Ateneum – Szkołą Wyższą” z siedzibą w Gdańsku, ul. 3Maja 25A, 80-802 Gdańsk, reprezentowaną przez Rektora
prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego,
zwanym dalej Uczelnią,
a
Panem / Panią ...................................................................................................................................................................
zamieszkałym(ą) w ..........................................................................................................................................................
urodzoną/ym w ................................................................................................................................................................
NIP*……………...................................................................................PESEL................................................................
legitymującym (ą) się dowodem osobistym nr ......................... seria.............................................................................
wydanym przez ............................................................................................................... ..................................................
nr tel. kontaktowego..........................................................................................................................................................
email………………..........................................................................................................................................................
zwanym (ą) w dalszej części umowy Uczestnikiem.
W przypadku, gdy uczestnik chce otrzymać fakturę należy złożyć wniosek o wystawienie FV w Kwesturze.
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§1
„Ateneum – Szkoła Wyższa” z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do rejestru uczelni
niepublicznych i związków uczelni, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr
rejestracyjnym 297.
„Ateneum – Szkoła Wyższa” z siedzibą w Gdańsku, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), w oparciu o pozwolenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu Nr DSW-3-4001-453/JP/04 z dnia 23.06.2004 r.
§2
Uczelnia oświadcza, iż zorganizuje i prowadzi kurs dokształcający w zakresie:…………………………………..
…………………………………………………………………...……zwanym w dalszej części umowy Kursem.
W wykonaniu zobowiązania, o który mowa w ust. 1, Uczelnia zorganizuje i przeprowadzi wymagane w
programie kursu zajęcia, jak również zapewni właściwą organizację kursu i odpowiedni poziom nauczania
przedmiotu objętego programem kursu,
Uczelnia oświadcza, że dla uruchomienia kursu wymagane jest wypełnienie minimum limitu przyjęć,
określonego zarządzeniem Rektora.
§3

Uczestnik, oświadcza, że przystępuje do kursu dokształcającego, o którym mowa w§ 2 ust.
§4
Kurs, o którym mowa w§ 2 ust.1, trwa: ………..semestr/y w roku akademickim……….
§5
Kurs jest płatny.
Uczestnik zobowiązuje się do uiszczania opłaty za kurs, o którym mowa w paragrafie 2 niniejszej umowy, w
wysokości, terminach i w sposób określony w załączniku nr 1 do umowy.
3. W przypadku nieuruchomienia kursu w sytuacji, o której mowa w paragrafie 2 ust. 3 umowy, Uczestnikowi
przysługuje zwrot dokonanej opłaty za kurs w pełnej wysokości.
4. W przypadku rezygnacji z kursu przed dniem rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 7, Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty za kurs w całości.
W przypadku rezygnacji z kursu złożonej po dniu rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, należność Uczelni z
tytułu opłaty za kurs za dany semestr ustalona zostanie proporcjonalnie do okresu uczestnictwa przez
Uczestnika w kursie..
5. Wpłaty za kurs należy dokonywać na następujące konto Uczelni: 63 1090 1098 0000 0001 0259 7281.
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W przypadku, gdy opłaty za kurs Uczestnika ponosi inny podmiot na mocy zawartej z Uczelnią umowy o
finansowanie kursu Uczestnika, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące obowiązku ponoszenia przez
Uczestnika tych opłat, nie mają do Uczestnika zastosowania w okresie, w jakim obowiązek ich ponoszenia –
zgodnie z wyżej wymienioną umową - spoczywa na tym podmiocie.
§6
Prawa i obowiązki Uczestnika związane z uczestnictwem w kursie określa Regulamin kursów dokształcających
organizowanych przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku.
Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, o którym mowa powyżej i zobowiązuje się do
wypełniania wszystkich zawartych w nim postanowień.
Uczestnik zobowiązuje się do:
- przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni (zarządzeń, regulaminów oraz innych
aktów) w zakresie dotyczącym Uczestników kursów.
- uczestniczenia w zajęciach oraz przystępowania do testów,
- terminowego wnoszenia opłat za kurs.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas trwania kursu, o którym mowa w paragrafie 4 i ulega rozwiązaniu z datą jego
ukończenia.
W przypadku złożenia przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu, niniejsza umowa ulega
rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli Stron w tym zakresie.
§8
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) na potrzeby Uczelni, związane z
realizacją niniejszej Umowy oraz oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.

2.

Uczestnik zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego zawiadomienia Uczelni o zmianie adresu do
korespondencji.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Regulaminu kursów dokształcających
organizowanych przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku, Statutu Uczelni, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164. poz. 1365 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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* niepotrzebne skreślić
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