
 

 

Umowa o świadczenie nauki 

 
zawarta w dniu ……………….... r.  w Siedlcach pomiędzy:  

Panią/Panem* ……………………………………………...………………...………………… 
zamieszkałą/ym* w …………...……………………………………………………………….,  
legitymującą/ym* się dowodem osobistym/paszportem seria ..…. nr ..….…..……., podającym 
do korespondencji adres ............................................................................................................................., 
nr albumu …….……., zwaną/ym* dalej Studentem,  

a 

Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 
08-110 Siedlce, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez Rektora ……….…………………. ,  

zwanych łącznie Stronami umowy, o następującym brzmieniu: 

§ 1. 

Przedmiotem umowy o świadczenie nauki jest ustalenie warunków pobierania opłat związanych 
z odbywaniem studiów i ich wysokość za studia stacjonarne/niestacjonarne* 
pierwszego/drugiego* stopnia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej z siedzibą  
w Siedlcach. 

§ 2. 

Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania do prowadzenia studiów określone ustawą z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)  
oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, w tym w szczególności: 

1) wymagania wynikające z obowiązujących programów kształcenia dla określonego kierunku 
studiów, poziomu i profilu kształcenia obejmujących opis zakładanych efektów uczenia się, 

2) warunki kadrowe do prowadzenia studiów pierwszego/drugiego* stopnia, 

3) warunki materialne i lokalowe, 

4) oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta,  
z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów. 

§ 3. 

1. Warunki studiowania określa Regulamin Studiów. Student przed podpisaniem niniejszej 
umowy zapoznał się z Regulaminem Studiów i złożył w tej sprawie pisemne oświadczenie. 
Zmiana postanowień Regulaminu Studiów w trybie zgodnym z ustawą nie stanowi zmiany 
niniejszej umowy.  

2. Szczegółowe warunki studiowania zawierające: wykaz przedmiotów, formy ich realizacji, 
osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, miejsce, czas oraz warunki zaliczenia, będą 
podawane do wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej Uczelni 
www.mazovia.edu.pl oraz tablicy ogłoszeniowej na terenie Uczelni, przed rozpoczęciem 
każdego semestru. 

3. Informacje o odpłatnościach za studia, a także informacje bieżące i ogłoszenia Uczelnia 
będzie zamieszczać na stronie internetowej www.mazovia.edu.pl. Dostęp do części 



 

informacji wymaga autoryzacji i jest możliwy poprzez konto dostępu do uczelnianej sieci 
komputerowej, które student otrzymuje po przyjęciu na studia. 

4. Student oświadcza, że zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z informacjami 
zamieszczanymi na stronie internetowej Uczelni. 

5. Student oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji z Uczelni drogą 
elektroniczną na adres ……………………………………………………………………… 

§ 4. 

1. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego 
licencjata/inżyniera/magistra*, do którego nadawania Uczelnia ma uprawnienia 
i zobowiązuje się je utrzymywać do końca planowanego okresu studiów. 

2. W przypadku niemożności zapewnienia przez Uczelnię Studentowi warunków do 
ukończenia studiów zgodnie z niniejszą umową z powodu cofnięcia lub wygaśnięcia 
uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia lub 
likwidacji Uczelni, Rektor Uczelni zapewnia studentom możliwość kontynuowania studiów 
na tym samym kierunku albo innym kierunku związanym z dyscypliną, do której był 
przyporządkowany dotychczas prowadzony kierunek studiów. 

§ 5. 

Warunki odpłatności za studia ich wysokość, zasady wnoszenia, okoliczności wymagające tych 
opłat, zasady, terminy ich uiszczania określa Instrukcja Finansowa, stanowiąca załącznik do 
niniejszej umowy.  

§ 6. 

1. Umowa rozwiązuje się z chwilą skreślenia Studenta z listy studentów. Tryb skreślenia z listy 
studentów określa Regulamin Studiów.  

2. Student ma prawo w każdym czasie zrezygnować ze studiów, składając podanie o rezygnację, 
co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. W takim przypadku za dzień rozwiązania 
umowy uznaje się datę decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów. W okresie 
wypowiedzenia opłaty za studia nie są naliczane. 

3. Rozliczenie finansowe stron umowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania 
umowy. 

§7. 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Ustawy oraz Kodeksu cywilnego a także przepisy regulujące zasady funkcjonowania Uczelni, 
w tym przepisy wewnętrzne wydane przez władze Uczelni. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów  
o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej 
powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki 
zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. 

4. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb 
Uczelni związanych z realizacją niniejszej umowy, w rozumieniu RODO – rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 



 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119). 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądów 
powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

7. Umowa obowiązuje od daty podpisania. 

 

 

 
Rektor 

………………………………………………….. 
w imieniu którego oświadczenie woli składa  

 

…………………………………...……………...  

na podstawie upoważnienia Rektora okazanego 

przy podpisywaniu niniejszej umowy 

 Student 
 

 
 
 
…………………………………...……………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*niewłaściwe skreślić 


