UMOWA UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH
w ramach projektu „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” współfinansowanego przez Unię
Europejską
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego
zawarta we Wrocławiu w dniu 13.02.2019 r. pomiędzy:
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551
– w imieniu i na rzecz której działa Anna Chołodecka – Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego,
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49a, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Wrocławia nr 357/I/JO/19 z dnia 26.08.2019 r.
zwaną dalej „Kierującym”
a
Panem...................................................................................................................
zamieszkałym:........................................................................................................
legitymującym/ą się dowodem osobistym nr………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”
zatrudnionym/ą w ..................................................................................................
na stanowisku........................................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa w
realizacji studiów podyplomowych, organizowanych w ramach projektu „Od stażysty do
specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe”, zwanego dalej „Projektem”.
2. Niniejsza umowa dotyczy uczestnictwa osoby wskazanej powyżej, zwanej dalej
Uczestnikiem Projektu w studiach podyplomowych na kierunku „Przygotowanie
pedagogiczne dla nauczycieli”, które realizowane będą na uczelni: Dolnośląska Szkoła
Wyższa we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55.
3. Studia obejmują 3 semestry nauki w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 w
okresie od 21.03.2020 do 06.2021 i obejmują łącznie 550 godzin zajęć (390 godzin teorii
plus 160 godzin praktyki pedagogicznej).
§2
1. Koszt uczestnictwa (czesne) za 3 semestry studiów wynosi 4200,00 zł brutto
(słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100 złotych)
2. Koszt uczestnictwa jest w 100% finansowany w ramach projektu „„Od stażysty do
specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie

zawodowe”, a rozliczony na podstawie faktury VAT, której wystawcą jest uczelnia
wskazana w §1 niniejszej umowy, a odbiorcą Kierujący.
3. Studia odbywają się poza czasem pracy, w trybie niestacjonarnym, w weekendy.
§3
1. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestniczyć systematycznie w zajęciach
dydaktycznych oferowanych w ramach programu studiów, co może podlegać kontroli ze
strony Kierującego.
2. Uczestnik Projektu ma obowiązek przestrzegania obowiązującej procedury zaliczeń i
ukończenia studiów (zaliczenia, prace kontrolne, egzaminy, praca dyplomowa).
3. Uczestnik Projektu może zrezygnować ze studiów podyplomowych pod warunkiem
pisemnego powiadomienia Kierującego o tym fakcie z 14-to dniowym wyprzedzeniem
oraz zwrotu na rachunek projektu uiszczonej przez Pracodawcę opłaty czesnego oraz
wpisowego za uczestnictwo w studiach.
4. W przypadku przerwania kształcenia z winy Uczestnika Projektu zobowiązany jest on
zwrócić koszty kształcenia poniesione przez Kierującego. Za koszty poniesione przez
Kierującego rozumieć należy uiszczoną przez Pracodawcę opłatę z tytułu czesnego i
wpisowego.
§4
1. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych
projektu.
2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów:
monitorowania, ewaluacji i promocji projektu.
§5
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
2. Umowa wygasa w momencie ukończenia przez Uczestnika Projektu procesu
dydaktycznego, zgodnie z zaplanowaną ścieżką dydaktyczną danej uczelni, co musi
zostać potwierdzone przez Uczestnika Projektu uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów
podyplomowych.
3. Uczestnik Projektu ma obowiązek dostarczyć Kierującemu
kserokopię dyplomu
ukończenia studiów podyplomowych, poświadczoną za zgodność z oryginałem, najpóźniej
w ciągu 14-tu dni od jego otrzymania.
§6
1. Uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej. Dodatkowe uzgodnienia w innej formie są nieważne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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