Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/2015 Senatu UKSW
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Egzemplarz umowy:

Kandydat / UKSW*

UMOWA NR ……………..
O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA POTWIERDZENIA EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ
zawarta w dniu .......................................... pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa NIP 525-00-12-946, zwanym dalej „UKSW”,
reprezentowanym przez:
Dziekana Wydziału ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
a
Panią/Panem
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
PESEL ..............................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
zwanym dalej „Kandydatem”:
o następującej treści:
§1
UKSW podejmuje się przeprowadzenia postępowania potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych
poza systemem studiów (zwane dalej „Postępowaniem”) zgodnie z wnioskiem nr ………………….
Kandydata
§2
1. Kandydat zobowiązuje się do przejęcia kosztów związanych z przeprowadzeniem Postępowania
zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1, została sporządzona z uwzględnieniem:
1) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572
późn. zm.)
2) Zarządzenia nr 30/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 28
kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla
profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie.
3) Zarządzenie nr ………/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie z dnia ………. w sprawie wysokości opłat za
świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku
akademickim ……………

3. Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się ustalona w załączniku do
niniejszej umowy wynosi .................................... zł
(słownie:.........................................................................................................................................).

§3
1. Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzenia
efektów uczenia się jednorazowo po podpisaniu umowy:
Bank Zachodni WBK S.A. w Warszawie: 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

do dnia ………………………………..

2. W przypadku braku opłaty wniesionej w terminie określonym w ust. 1 Kandydat nie przystępuje do
egzaminu weryfikacyjnego.
3. Za termin płatności należności uważa się dzień wpływu środków na rachunek UKSW.

§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swojej ważności.
2. Integralną część umowy stanowi Kalkulacja Kosztów postępowania zawarta w Załączniku do
umowy.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Uczelnia UKSW

………………………………………….
/ podpis i pieczęć Dziekana/

Kandydat

………………………………………..
/ podpis kandydata /

2

