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Umowa  nr …………………………...o kształcenie 
 na studiach stacjonarnych 

  
zawarta w dniu...........................w  Jeleniej Górze pomiędzy: 

 
Imię i nazwisko............................................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania......................................................................................................................,  
 
numer dowodu osobistego ....................................................nr albumu…………....................... 
zwanym dalej „Studentem” 
 
 
a Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze, Wydział…..………………………………… 
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18, reprezentowanym przez: 
Rektora/Dziekana wydziału* (imienne pełnomocnictwo) 
……………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Uczelnią” o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie warunków odpłatności za kształcenie Studenta 
w Uczelni na studiach stacjonarnych na kierunku.………………specjalności 
……………………….prowadzonym w Wydziale.........................................................…, na 
podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 
 

§ 2 
Uczelnia oświadcza, Ŝe spełnia wymagania art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, w tym: 

1) warunki kadrowe oraz inne warunki niezbędne do prowadzenia kształcenia na 
kierunku wymienionym w §1 oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego 
okresu studiów Studenta (z uwzględnieniem moŜliwego wydłuŜenia tego okresu 
zgodnie z Regulaminem studiów Kolegium Karkonoskiego). 

2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki 
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające 
wymagania kwalifikacyjne. 

 
§ 3 

1. W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Uczelnia oświadcza, Ŝe:  
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 ustawy z dnia 

27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, w szczególności warunki 
studiowania w kolejnym semestrze zawierające wykaz przedmiotów wraz z liczbą 
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, praktyk, wykaz osób prowadzących zajęcia 
dydaktyczne, miejsce i czas ich prowadzenia, warunki zaliczania poszczególnych 
przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Uczelni przed rozpoczęciem kaŜdego semestru, 
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2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu 
zawodowego………………………., do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia 
i zobowiązuje się je utrzymać, 

3) Zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych regulują: 
a) Regulamin praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze; 
b) Instrukcja w sprawie realizacji praktyk zawodowych w Kolegium Karkonoskim 

w Jeleniej Górze w raz z załącznikami; 
c) Uchwała Nr 29/2007  KK w Jeleniej Górze z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat w Kolegium Karkonoskim w 
Jeleniej Górze. 

 
§ 4 

1. W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Student zobowiązuje się do: 
1) uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych wynikających z planu 

studiów, 
2) przystępowania do wszystkich egzaminów i zaliczeń wynikających z programu 

nauczania, na zasadach określonych w regulaminie studiów obowiązującym 
w Uczelni, 

3) przestrzegania wszystkich obowiązków i uregulowań prawnych obowiązujących 
studentów Uczelni w okresie całego toku studiów, 

4) wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne na zasadach określonych w uchwale 
Senatu Kolegium Karkonoskiego nr 29/2007 w sprawie szczegółowych zasad 
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych 
opłat studentów Kolegium Karkonoskiego zwanej dalej „Uchwałą Senatu” oraz w 
wysokościach określanych corocznie zarządzeniami Rektora Kolegium 
Karkonoskiego  w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, zwanymi dalej  
”Zarządzeniem Rektora” , których treść jest podawana do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale, Rektoracie oraz na stronie 
internetowej Kolegium Karkonoskiego www.kk.jgora.pl. 

5) pisemnego powiadomienia uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych 
w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciąŜać będą 
studenta. 

2.  Student oświadcza, Ŝe zna Statut Kolegium Karkonoskiego, Regulamin Studiów, Uchwałę  
Senatu Kolegium Karkonoskiego oraz Zarządzenie Rektora , których treść opublikowana 
jest na tablicy ogłoszeń Wydziału lub znajduje się na stronie internetowej 
www.kk.jgora.pl. 

 
§ 5 

Uczelnia zobowiązuje się, Ŝe w przypadku otwarcia jej likwidacji organy Uczelni będą 
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia moŜliwości ukończenia studiów przez 
Studenta  na analogicznych, wynikających z niniejszej umowy warunkach. 

 
§ 6 

1. Student zobowiązuje się do uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane 
z kształceniem na studiach   stacjonarnych w wysokościach  i terminach określonych w 
Uchwale Senatu oraz  Zarządzeniu Rektora, o których mowa  w § 4 ust. 1 pkt 4. 

2. Uczelnia najpóźniej  do 31 sierpnia kaŜdego roku kalendarzowego informuje studenta 
o wysokości opłat obowiązujących od nowego roku akademickiego poprzez wywieszenie 
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aktualnego Zarządzenia Rektora w Rektoracie, Dziekanacie i na stronie internetowej 
www.kk.jgora.pl. 

3. Zmiana stawki opłat nie wymaga wypowiedzenia ani aneksu do umowy. 
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 4 , Student wnosi na konto Uczelni: 

BZ WBK S.A. 1 Oddział w Jeleniej Górze nr 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 
 

§ 7 
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony do dnia ukończenia 
studiów.  

§ 8 
1. Umowa zostaje zawarta na określony w planie studiów czas ich trwania. 
2. Rozwiązanie umowy następuje: 

a) z dniem upływu czasu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeŜeniem ust. 3, 
b) z dniem złoŜenia egzaminu dyplomowego, 
c) z dniem decyzji ostatecznej o skreśleniu Studenta z listy studentów. 

3. W przypadku, gdy w trybie regulaminu studiów czas ich trwania ulegnie przedłuŜeniu, 
okres obowiązywania umowy ulega odpowiedniemu przedłuŜeniu, bez sporządzania 
stosownego aneksu do umowy. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 z późn. zm.). 

3. W sprawach ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej 
umowy sądem właściwym będzie Sąd   Rejonowy w Jeleniej Górze. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje 
student, 2 egzemplarze otrzymuje uczelnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................                                                            ............................................. 
                Uczelnia                                                                                                     Student/Studentka 
 
 
 
 


