
UCHWAŁA Nr 70/2015
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmian w szczegółowych wzorach umów o warunkach odpłatności
za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Marynarki
Wojennej.

Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o

szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., póz. 572, z późn. zm.), § 6 ust. 2 uchwały

nr 33/2015 Senatu AMW z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat

za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Senat AMW

uchwala, co następuje:

§1

W § 2 Uchwały nr 39/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów

Westerplatte z dnia 18.06.2015 r. dodaje się :

1) pkt 6 Wzór umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na
studiach stacjonarnych w Akademii Marynarki Wojennej dla cudzoziemców
podejmujących studia na zasadach odpłatności określa załącznik nr 6 do
uchwały.

2) pkt 7 Wzór umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na
studiach niestacjonarnych w Akademii Marynarki Wojennej dla cudzoziemców
określa załącznik nr 7 do uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR- KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SEN ATU

kmdr prof. dr r/ab./Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik nr 6 do Uchwały Senatu Nr 70 z dnia 17 grudnia 2015 r.

UMOWA nr /

o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
na studiach stacjonarnych w Akademii Marynarki Wojennej dla cudzoziemców podejmujących studia

na zasadach odpłatności

zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy:
Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni, ul. inż. J. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia - Wydział
reprezentowaną przez:
Dziekana -
na podstawie pełnomocnictwa z dnia udzielonego przez Rektora-Komendanta Akademii
Marynarki Wojennej, zwaną dalej „Uczelnią"
a
Panią/Panem* ,
obywatelstwo zam

adres do korespondencji: , PESEL:
, legitymującym się dowodem osobistym seria nr wydanym przez

, nr albumu zwaną/ym* dalej „Studentem".

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności przez cudzoziemców za świadczone usługi
edukacyjne na studiach stacjonarnych w Akademii Marynarki Wojennej na podstawie art. 43 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą" i § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych ( Dz.U. nr 190, póz. 1406
z późn. zm.), zwanego dalej „ rozporządzeniem".

§ 2
Zobowiązania Uczelni

1. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Studentowi: osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia poprzez
realizację uchwalonego przez Senat AMW oraz właściwą Radę Wydziału programu kształcenia; zatrudnienie
kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie przedmiotów określonych planem
kształcenia; odpowiednio wyposażone sale i pracownie niezbędne do prowadzenia zajęć oraz obsługę
administracyjną procesu kształcenia.

2. Zapewnienie przez Uczelnię kształcenia na studiach, o których mowa w §1 polega na umożliwieniu
Studentowi osiągnięcia efektów kształcenia opisanych planem kształcenia.

3. Plan kształcenia będzie realizowany zgodnie z rozkładem zajęć. Rozkład zajęć na poszczególne semestry,
zawierający wykaz obowiązujących zajęć wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, praktyk
i innych przedsięwzięć, będzie podawany do wiadomości Studenta na stronie internetowej Wydziału oraz
w dziekanacie co najmniej tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru.

4. Po ukończeniu studiów Uczelnia zobowiązuje się do potwierdzenia odpowiednim dyplomem osiągniętych
przez studenta efektów kształcenia, odpowiednio: na studiach pierwszego stopnia zakończonych
uzyskaniem tytułu zawodowego (licencjata, inżyniera) lub na studiach drugiego stopnia zakończonych
uzyskaniem tytułu zawodowego (magistra, magistra inżyniera).

§ 3
Zobowiązania Studenta

1. Student przyjęty na studia wykazuje się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem
lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia

2. Student zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Uczelni przepisów prawa, a w szczególności
ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., póz. 572 z późn.
zm.) zwanej dalej Ustawą; Statutu AMW, Regulaminu studiów, uchwał Senatu, uchwał Rady Wydziału
i zarządzeń (decyzji) Rektora-Komendanta dotyczących studentów.



3. Student zobowiązuje się do zapoznania z przepisami, których treść znajduje się na stronie internetowej
Uczelni, tj. www.amw.advnia.Dl.

4. Student zobowiązuje się postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem.
5. Uczelnia dokonuje doręczeń korespondencji przeznaczonej dla Studenta na adres do korespondencji

wskazany w preambule niniejszej umowy. O zmianie adresu Student obowiązany jest poinformować
Uczelnię listem poleconym lub składając pismo w Dziekanacie, za potwierdzeniem odbioru przez
pracownika Dziekanatu, w terminie 7 dni od daty zmiany adresu.

6. W przypadku niezawiadomienia Uczelni o zmianie adresu do korespondencji, zgodnie z ust. l pisma
przesłane listem poleconym na adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

7. Student wyraża zgodę na ogłaszanie informacji wynikających z działalności Uczelni, a w szczególności
dotyczących wyników egzaminów, poprzez informację ogłoszoną na tablicy ogłoszeń dziekanatu
zakodowaną numerem albumu Studenta.

8. Informacje dotyczące roku akademickiego i przebiegu studiów, opłat za studia, Regulaminu studiów itp.
będą dostępne na stronie internetowej AMW.

§ 4
Praktyki

1. Student obowiązany jest do odbycia praktyk (zawodowych i dyplomowej) w terminie i wymiarze
przewidzianym w planie studiów.

2. Koszty związane z realizacją praktyk (tj. koszty podróży, noclegów, wyżywienia) ponosi Student.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Student ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Student zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie
odbywania praktyk przewidzianych planem studiów w przypadku, gdy podmiot, w którym student ma
odbywać praktykę uzależnia przyjęcie studenta na praktykę od posiadania takiego ubezpieczenia.

3. Opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania studiów oraz za
wymagane przepisami kontrolne badania lekarskie ponosi Student.

4. Student zobowiązuje się do udokumentowania posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 przed
skierowaniem na praktykę do danego podmiotu.

§ 6
Regulamin Studiów

1. Prawa i obowiązki Studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin studiów.
2. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem studiów i jego zmianami oraz do

przestrzegania postanowień tam zawartych.
3. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu studiów.
4. Regulamin studiów może ulec zmianie w trakcie odbywania studiów. Zmiana Regulaminu studiów nie

wymaga zmiany niniejszej umowy.
5. Informacja o zmianach wprowadzonych do Regulaminu studiów lub o wydaniu nowego Regulaminu studiów

jest zamieszczana na stronie internetowej Uczelni, określonej w §3 ust. 2.

§ 7
Organizacja roku akademickiego

1. Czas trwania roku akademickiego określa Regulamin studiów. Szczegółową organizację roku
akademickiego, w tym czas trwania semestru zimowego i letniego, określa Rektor-Komendant w drodze
zarządzenia, które podawane jest do wiadomości studentom przed rozpoczęciem danego roku
akademickiego w sposób określony w §3 ust. 2.

2. Przedłużenie okresu studiów następuje na zasadach określonych w Regulaminie studiów i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy.

3. Wpis na kolejny semestr studiów uzależniony jest od udokumentowanego zaliczenia semestrów
poprzednich i niezalegania z opłatami za świadczone usługi edukacyjne.

§ 8
Opłaty za studia

i. Uczelnia zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na rzecz studenta, a student zobowiązuje się
do wnoszenie przez cały czas trwania studiów opłaty w wysokości ,- euro (słownie: euro)
za każdy semestr nauki. Opłata ta nie obejmuje:
1) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
2) prowadzenie studiów w języku obcym;



3) zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,

2. Uprawnienie studenta do udziału w zajęciach, o których mowa w ust. l uzależnione jest od zapisania się
studenta w trybie ustalonym przez Dziekana.

3. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne nie obejmują opłat administracyjnych, o których mowa w § 13.

§ 9
Szczegółowe zasady pobierania opłat

1. Student zobowiązuje się do uiszczenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w wysokości określonej
w odpowiednim zarządzeniu Rektora-Komendanta AMW wydanym na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy.

2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz inne opłaty wymienione w zarządzeniu Rektora-Komendanta
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne Student zobowiązuje się dokonywać na
wygenerowany przez SI „UCZELNIA XP" indywidualny rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział
Gdynia nr XX XXXX XXXX XXXX XXXX podając przy tym tytuł wpłaty.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. l, wydawane jest przed rozpoczęciem roku akademickiego którego
dotyczy i udostępnione do wglądu na uczelnianej tablicy ogłoszeń, w dziekanatach i na stronie internetowej
Akademii Marynarki Wojennej określonej w §3 ust. 2.

4. W przypadku, gdy Student opóźni wniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów o więcej niż 30 dni,
Dziekan wezwie go do uiszczenia w terminie 14 dni opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia
wymagalności, z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie terminu na podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 3
Ustawy może nastąpić skreślenie z listy studentów właściwego kierunku studiów.

5. Student zobowiązuje się ponadto do wnoszenia opłat wynikających z obowiązujących przepisów prawa
powszechnego, w szczególności określanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego.

§ 10
Wnoszenie opłat

1. Wszelkie opłaty wynikające z niniejszej umowy winny być wnoszone na konto bankowe, o którym mowa w
§9 ust. 2.

2. Dowody wpłat bankowych za świadczone usługi edukacyjne winny zawierać następujące dane: numer
rachunku bankowego, wysokość wpłacanej kwoty, imię i nazwisko Studenta, adres zameldowania, numer
albumu, semestr oraz tytuł wpłaty (np. opłata semestralna; indeks; legitymacja).

3. Na żądanie Uczelni Student zobowiązany jest do okazania dowodu uiszczenia opłaty za usługi edukacyjne
nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu danej kwoty na konto bankowe Uczelni.
5. Każdorazowe opóźnienie w opłatach za usługi edukacyjne lub dokonanie ich w niepełnej kwocie skutkuje

naliczeniem odsetek ustawowych.
6. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 7'.
7. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student - cudzoziemiec otrzymał

urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z
innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.

§11
Powtarzanie semestru a odpłatność za studia

1. Zgoda na powtarzanie semestru lub określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
może zostać udzielona na wniosek Studenta przez Dziekana Wydziału, na którym Student studiuje.

2. Za każdy przedmiot powtarzany z powodu niezadowalających wyników w nauce Student obowiązany jest
do uiszczenia opłaty w wysokości określonej przez Dziekana w decyzji wyrażającej zgodę na powtarzanie
przedmiotu. Wysokość stawki za powtarzany przedmiot określa zarządzenie Rektora-Komendanta AMW,
o którym mowa §9 ust. 1.

3. Opłata za powtarzany przedmiot z powodu niezadowalających wyników w nauce musi zostać uiszczona
jednorazowo z góry, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

4. Uiszczona opłata za powtarzany przedmiot nie podlega zwrotowi.

§12
Zmiana wysokości opłat

1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 8 ust l może ulec zmianie w przypadku zwiększenia się kosztów
działalności dydaktycznej finansowanej z dotacji dydaktycznej wraz z kosztami utrzymania uczelni i
jednostek wspomagających dydaktykę, jednak nie więcej niż 5% rocznie.

2. O zmianie wysokości opłat uczelnia powiadamia studenta na piśmie w terminie nie krótszym niż 30 dni
przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego te zmiany dotyczą. W terminie 14 dni od daty
otrzymania ww. powiadomienia student ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, składając pisemne
oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie
z listy studentów.

3. Zmiana opłaty, o której mowa w ust. l wymaga dokonania zmiany niniejszej umowy.



§13
Opłaty administracyjne

Uczelnia pobiera opłaty za czynności administracyjne związane z wydaniem dokumentów dotyczących
przebiegu i ukończenia studiów oraz wydanie innych dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. l ustala Rektor-Komendant w drodze zarządzenia. Opłaty te nie
mogą być wyższe od opłat maksymalnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. l podaje się do wiadomości studentom w sposób określony w §3
ust. 2, tj. na stronie internetowej Uczelni.
Opłaty za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów powinny być uiszczone przed
sporządzeniem dokumentu. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

§14
Czas trwania umowy

Niniejsza umowa została zawarta na czas trwania studiów zgodnie z § l i wygasa z chwilą:
1) ukończenia studiów przez Studenta;
2) skreślenia z listy studentów;
3) pisemnej rezygnacji ze studiów;
4) wydalenia z Uczelni na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

§15
Rezygnacja ze studiów

1. W przypadku przerwania studiów Student zobowiązuje się do złożenia pisemnej rezygnacji. Brak takiego
oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem statusu studenta i zobowiązuje Studenta do uregulowania
należności określonych w niniejszej umowie, do dnia skreślenia z listy studentów.

2. Złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

§ 16
Ponowne podjęcie studiów

Warunkiem koniecznym ubiegania się o ponowne wpisanie na listę studentów na podstawie nowej umowy o
świadczenie usług edukacyjnych, oprócz spełnienia warunków określonych w Regulaminie studiów, jest
uprzednie uregulowanie na rzecz Uczelni wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami.

§17
Odpowiedzialność za szkody

Za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu należącego do Uczelni Student zostanie obciążony kosztami naprawy,
wymiany lub zakupu nowego sprzętu.

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych z
realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., póz. 1182 z późniejszymi zmianami).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie obowiązujący w Uczelni Regulamin
studiów oraz inne akty wewnętrzne Uczelni, przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany aktów wewnętrznych
Uczelni i powszechnie obowiązujących przepisów wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

5. Student oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią a także Regulaminem
studiów oraz zarządzeniem Rektora-Komendanta w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne, akceptuje treść tych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.



§19
Postanowienia dodatkowe umowy

Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie wątpliwości dotyczące praw i obowiązków związanych z zawarciem
umowy zostały wyjaśnione.

Student Przedstawiciel Uczelni
czytelny podpis złożony w obecności pracownika Uczelni

'• Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 7 do Uchwały Senatu Nr 70 z dnia 17 grudnia 2015 r.

UMOWA nr /

o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
na studiach niestacjonarnych w Akademii Marynarki Wojennej dla cudzoziemców

zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy:
Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni, ul. inż. J. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia -Wydział
reprezentowaną przez:
Dziekana -
na podstawie pełnomocnictwa z dnia udzielonego przez Rektora-Komendanta Akademii
Marynarki Wojennej, zwaną dalej „Uczelnią"
a
Panią/Panem* ,
obywatelstwo zam

adres do korespondencji: , PESEL:
, legitymującym się dowodem osobistym seria nr wydanym przez

, nr albumu zwaną/ym* dalej „Studentem".

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności przez cudzoziemców za świadczone usługi
edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Akademii Marynarki Wojennej na podstawie art. 43 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. póz. 572 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą" i § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych ( Dz.U. nr 190, póz. 1406
z późn. zm.), zwanego dalej „ rozporządzeniem".

§ 2
Zobowiązania Uczelni

1. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Studentowi: osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia poprzez
realizację uchwalonego przez Senat AMW oraz właściwą Radę Wydziału programu kształcenia; zatrudnienie
kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie przedmiotów określonych planem
kształcenia; odpowiednio wyposażone sale i pracownie niezbędne do prowadzenia zajęć oraz obsługę
administracyjną procesu kształcenia.

2. Zapewnienie przez Uczelnię kształcenia na studiach, o których mowa w §1 polega na umożliwieniu
Studentowi osiągnięcia efektów kształcenia opisanych planem kształcenia.

3. Plan kształcenia będzie realizowany zgodnie z rozkładem zajęć. Rozkład zajęć na poszczególne semestry,
zawierający wykaz obowiązujących zajęć wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, praktyk i
innych przedsięwzięć, będzie podawany do wiadomości Studenta na stronie internetowej Wydziału oraz w
dziekanacie co najmniej tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru.

4. Po ukończeniu studiów Uczelnia zobowiązuje się do potwierdzenia odpowiednim dyplomem osiągniętych
przez studenta efektów kształcenia, odpowiednio: na studiach pierwszego stopnia zakończonych
uzyskaniem tytułu zawodowego (licencjata, inżyniera) lub na studiach drugiego stopnia zakończonych
uzyskaniem tytułu zawodowego (magistra, magistra inżyniera).

§ 3
Zobowiązania Studenta

1. Student przyjęty na studia wykazuje się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem
lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia

2. Student zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Uczelni przepisów prawa, a w szczególności
ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., póz. 572 z późn.
zm.) zwanej dalej Ustawą; Statutu AMW, Regulaminu studiów, uchwał Senatu, uchwał Rady Wydziału i
zarządzeń (decyzji) Rektora-Komendanta dotyczących studentów.

3. Student zobowiązuje się do zapoznania z przepisami, których treść znajduje się na stronie internetowej
Uczelni, tj. www.amw.advnia.pl.



4. Student zobowiązuje się postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem.
5. Uczelnia dokonuje doręczeń korespondencji przeznaczonej dla Studenta na adres do korespondencji

wskazany w preambule niniejszej umowy. O zmianie adresu Student obowiązany jest poinformować
Uczelnię listem poleconym lub składając pismo w Dziekanacie, za potwierdzeniem odbioru przez
pracownika Dziekanatu, w terminie 7 dni od daty zmiany adresu.

6. W przypadku niezawiadomienia Uczelni o zmianie adresu do korespondencji, zgodnie z ust. l pisma
przesłane listem poleconym na adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

7. Student wyraża zgodę na ogłaszanie informacji wynikających z działalności Uczelni, a w szczególności
dotyczących wyników egzaminów, poprzez informację ogłoszoną na tablicy ogłoszeń dziekanatu
zakodowaną numerem albumu Studenta.

8. Informacje dotyczące roku akademickiego i przebiegu studiów, opłat za studia, Regulaminu studiów itp.
będą dostępne na stronie internetowej AMW.

§ 4
Praktyki

1. Student obowiązany jest do odbycia praktyk (zawodowych i dyplomowej) w terminie i wymiarze
przewidzianym w planie studiów.

2. Koszty związane z realizacją praktyk (tj. koszty podróży, noclegów, wyżywienia) ponosi Student.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Student ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Student zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie
odbywania praktyk przewidzianych planem studiów w przypadku, gdy podmiot, w którym student ma
odbywać praktykę uzależnia przyjęcie studenta na praktykę od posiadania takiego ubezpieczenia.

3. Opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania studiów oraz za
wymagane przepisami kontrolne badania lekarskie ponosi Student.

4. Student zobowiązuje się do udokumentowania posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 przed
skierowaniem na praktykę do danego podmiotu.

§ 6
Regulamin Studiów

1. Prawa i obowiązki Studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin studiów.
2. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem studiów i jego zmianami oraz do

przestrzegania postanowień tam zawartych.
3. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu studiów.
4. Regulamin studiów może ulec zmianie w trakcie odbywania studiów. Zmiana Regulaminu studiów nie

wymaga zmiany niniejszej umowy.
5. Informacja o zmianach wprowadzonych do Regulaminu studiów lub o wydaniu nowego Regulaminu studiów

jest zamieszczana na stronie internetowej Uczelni, określonej w §3 ust. 2.

§ 7
Organizacja roku akademickiego

1. Czas trwania roku akademickiego określa Regulamin studiów. Szczegółową organizację roku
akademickiego, w tym czas trwania semestru zimowego i letniego, określa Rektor-Komendant w drodze
zarządzenia, które podawane jest do wiadomości studentom przed rozpoczęciem danego roku
akademickiego w sposób określony w §3 ust. 2.

2. Przedłużenie okresu studiów następuje na zasadach określonych w Regulaminie studiów i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy.

3. Wpis na kolejny semestr studiów uzależniony jest od udokumentowanego zaliczenia semestrów
poprzednich i niezalegania z opłatami za świadczone usługi edukacyjne.

§ 8
Opłaty za studia

l. Uczelnia zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na rzecz studenta, a student zobowiązuje się
do wnoszenie przez cały czas trwania studiów opłaty w wysokości ,- euro (słownie: euro)
za każdy semestr nauki. Opłata ta nie obejmuje:
1) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
2) prowadzenie studiów w języku obcym;
3) zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,



2. Uprawnienie studenta do udziału w zajęciach, o których mowa w ust. l uzależnione jest od zapisania się
studenta w trybie ustalonym przez Dziekana.

3. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne nie obejmują opłat administracyjnych, o których mowa w § 13.

§ 9
Szczegółowe zasady pobierania opłat

1. Student zobowiązuje się do uiszczenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w wysokości określonej
w odpowiednim zarządzeniu Rektora-Komendanta AMW wydanym na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy.

2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz inne opłaty wymienione w zarządzeniu Rektora-Komendanta w
sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne Student zobowiązuje się dokonywać na
wygenerowany przez SI „UCZELNIA XP" indywidualny rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział
Gdynia nr XX XXXX XXXX XXXX XXXX podając przy tym tytuł wpłaty.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. l, wydawane jest przed rozpoczęciem roku akademickiego którego
dotyczy i udostępnione do wglądu na uczelnianej tablicy ogłoszeń, w dziekanatach i na stronie internetowej
Akademii Marynarki Wojennej określonej w §3 ust. 2.

4. W przypadku, gdy Student opóźni wniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów o więcej niż 30 dni,
Dziekan wezwie go do uiszczenia w terminie 14 dni opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia
wymagalności, z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie terminu na podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 3
Ustawy może nastąpić skreślenie z listy studentów właściwego kierunku studiów.

5. Student zobowiązuje się ponadto do wnoszenia opłat wynikających z obowiązujących przepisów prawa
powszechnego, w szczególności określanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego.

§ 10
Wnoszenie opłat

1. Wszelkie opłaty wynikające z niniejszej umowy winny być wnoszone na konto bankowe, o którym mowa w
§9 ust. 2.

2. Dowody wpłat bankowych za świadczone usługi edukacyjne winny zawierać następujące dane: numer
rachunku bankowego, wysokość wpłacanej kwoty, imię i nazwisko Studenta, adres zameldowania, numer
albumu, semestr oraz tytuł wpłaty (np. opłata semestralna; indeks; legitymacja).

3. Na żądanie Uczelni Student zobowiązany jest do okazania dowodu uiszczenia opłaty za usługi edukacyjne
nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu danej kwoty na konto bankowe Uczelni.
5. Każdorazowe opóźnienie w opłatach za usługi edukacyjne lub dokonanie ich w niepełnej kwocie skutkuje

naliczeniem odsetek ustawowych.
6. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student - cudzoziemiec otrzymał

urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z
innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.

§11
Powtarzanie semestru a odpłatność za studia

1. Zgoda na powtarzanie semestru lub określonych zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce może zostać udzielona na wniosek Studenta przez
Dziekana Wydziału, na którym Student studiuje.

2. Za każdy przedmiot powtarzany z powodu niezadowalających wyników w nauce Student obowiązany jest
do uiszczenia opłaty w wysokości określonej przez Dziekana w decyzji wyrażającej zgodę na powtarzanie
przedmiotu. Wysokość stawki za powtarzany przedmiot określa zarządzenie Rektora-Komendanta AMW,
o którym mowa §9 ust. 1.

3. Opłata za powtarzany przedmiot z powodu niezadowalających wyników w nauce musi zostać uiszczona
jednorazowo z góry, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

4. Uiszczona opłata za powtarzany przedmiot nie podlega zwrotowi.

§12
Zmiana wysokości opłat

1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 8 ust l może ulec zmianie w przypadku zwiększenia się kosztów
działalności dydaktycznej finansowanej z dotacji dydaktycznej wraz z kosztami utrzymania uczelni i
jednostek wspomagających dydaktykę, jednak nie więcej niż 5% rocznie.

2. zmianie wysokości opłat uczelnia powiadamia studenta na piśmie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed
rozpoczęciem roku akademickiego, którego te zmiany dotyczą. W terminie 14 dni od daty otrzymania ww.
powiadomienia student ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, składając pisemne oświadczenie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie z listy
studentów.

3. Zmiana opłaty, o której mowa w ust. l wymaga dokonania zmiany niniejszej umowy.



§13
Opłaty administracyjne

Uczelnia pobiera opłaty za czynności administracyjne związane z wydaniem dokumentów dotyczących
przebiegu i ukończenia studiów oraz wydanie innych dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. l ustala Rektor-Komendant w drodze zarządzenia. Opłaty te nie
mogą być wyższe od opłat maksymalnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. l podaje się do wiadomości studentom w sposób określony w §3
ust. 2, tj. na stronie internetowej Uczelni.
Opłaty za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów powinny być uiszczone przed
sporządzeniem dokumentu. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

§14
Czas trwania umowy

Niniejsza umowa została zawarta na czas trwania studiów zgodnie z § l i wygasa z chwilą:
1) ukończenia studiów przez Studenta;
2) skreślenia z listy studentów;
3) pisemnej rezygnacji ze studiów;
4) wydalenia z Uczelni na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

§15
Rezygnacja ze studiów

1. W przypadku przerwania studiów Student zobowiązuje się do złożenia pisemnej rezygnacji. Brak takiego
oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem statusu studenta i zobowiązuje Studenta do uregulowania
należności określonych w niniejszej umowie, do dnia skreślenia z listy studentów.

2. Złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

§ 16
Ponowne podjęcie studiów

Warunkiem koniecznym ubiegania się o ponowne wpisanie na listę studentów na podstawie nowej umowy o
świadczenie usług edukacyjnych, oprócz spełnienia warunków określonych w Regulaminie studiów, jest
uprzednie uregulowanie na rzecz Uczelni wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami.

§17
Odpowiedzialność za szkody

Za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu należącego do Uczelni Student zostanie obciążony kosztami naprawy,
wymiany lub zakupu nowego sprzętu.

§18
Postanowienia końcowe

1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych z
realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., póz. 1182 z późniejszymi zmianami).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie obowiązujący w Uczelni Regulamin
studiów oraz inne akty wewnętrzne Uczelni, przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany aktów wewnętrznych
Uczelni i powszechnie obowiązujących przepisów wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

5. Student oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią a także Regulaminem
studiów oraz zarządzeniem Rektora-Komendanta w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne, akceptuje treść tych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.



§19
Postanowienia dodatkowe umowy

Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie wątpliwości dotyczące praw i obowiązków związanych z zawarciem
umowy zostały wyjaśnione.

Student Przedstawiciel Uczelni
czytelny podpis złożony w obecności pracownika Uczelni

* Niepotrzebne skreślić


