Załącznik nr 1
UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI
EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZEZ PAŃSTWOWĄ
WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Nr .....................................
Umowa zawarta w Pile, w dniu .............................................. pomiędzy Stronami:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile z siedzibą
przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, działającą jako publiczna szkoła wyższa, utworzoną
w drodze rozporządzenia z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Pile (Dz. U. 2000r. Nr 61 poz. 706 oraz Dz. U. 2004 r. Nr 211, poz.
2145), zwaną w dalszej części umowy Uczelnią, którą reprezentuje jej przedstawiciel
................................................................... – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora
a
Panem/ią .....................................................................................................................................,
zam. .............................................................................................................................................,
legitymującym/cą się dowodem osobistym seria…..… numer …………………………………
PESEL .......................................................................................................,
podającym/cą adres do korespondencji
.....................................................................................................................................................,
zwanym/ną w dalszej części umowy Kandydatem RPL
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
związane z przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się na podstawie art. 99 ust. 1
pkt. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Wewnętrznego Systemu Potwierdzania
Efektów Uczenia Się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile.
§2
Uczelnia oświadcza, że:
1) spełnia wymagania określone art. 170e Ustawy, a w tym warunki kadrowe oraz inne
niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem
materialnym, do potwierdzenia efektów uczenia się na kierunku .................................,
2) potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami Ustawy
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
3) w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów
uczenia się z efektami kształcenia określonymi w programie studiów dla danego
kierunku, poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie
określonych modułów form zajęć i praktyk wraz z przypisanymi do nich punktami
ECTS.
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§3
Wynik procesu potwierdzania efektów uczenia się określa Decyzja Uczelnianej Komisji
RPL w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, sporządzona w 2 egzemplarzach, po
jednym dla Kandydata RPL i Uczelni.
Kandydat RPL może wnieść odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1 do Odwoławczej
Komisji RPL.
Decyzja Uczelnianej Komisji RPL potwierdzająca efekty uczenia się umożliwia
Kandydatowi RPL ubieganie się o przyjęcie na studia z uwzględnieniem rankingu
kandydatów RPL.
Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali
przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie
potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby
studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
Kandydat RPL przyjęty na studia na zasadach określonych w ust. 4 otrzymuje Certyfikat
RPL zawierający wykaz przedmiotów/modułów, w których zostały potwierdzone efekty
uczenia się wraz z liczbą punktów ECTS i oceną.
Certyfikat RPL stanowi podstawę zaliczenia danego przedmiotu/modułu w toku studiów,
bez konieczności uczęszczania na zajęcia w tym przedmiocie/module.
W przypadku nie zakwalifikowania się do grupy, o której mowa w ust. 3, Kandydat RPL
będzie mógł ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach ogólnych.

§4
Kandydat RPL oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem studiów (w części dotyczącej
warunków
odbywania
studiów
przez
studentów
przyjętych
na
studia
w wyniku potwierdzania efektów uczenia się), Wewnętrznym Systemem Potwierdzania
Efektów Uczenia Się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile
oraz programem kształcenia na kierunku, o którym mowa w § 2 pkt 1.
§5
Kandydat RPL zobowiązuje się do wniesienia opłat ustalanych zarządzeniem Rektora
PWSZ im St. Staszica w Pile.
2. Kandydat RPL wnosi opłatę w wysokości ………………………………………………
(słownie:…………………………………………………………………………………...)
za świadczone usługi edukacyjne na indywidualne konto bankowe
nr
...............................................................................................................................................
3. Na kwotę, o której mowa w ust. 2 składają się:
1)
opłata podstawowa w wysokości ………….............…,
2)
opłata za każdy kolejny przedmiot ………..........…….
1.
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§6
Opłatę, o której mowa w § 5 należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku
o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy
Uczelni.
Nie uiszczenie w terminie należnej opłaty stanowi podstawę do odrzucenia wniosku
o potwierdzenie efektów uczenia się.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku:
1) nie uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się,

5.

1.

2.

1.
2.

2) nie przyjęcia na kierunek studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
z powodu niezakwalifikowania się do grupy, o której mowa w § 3 ust 3.
Wniesiona opłata podlega zaliczeniu na poczet opłat za rekrutację na zasadach ogólnych
w tym samym roku akademickim. W takim przypadku Kandydat RPL oświadcza pisemnie,
że chce uczestniczyć w rekrutacji na dany rok akademicki.
§7
Uczelnia, spełniając wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych,
nakłada na Kandydata RPL obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie swoich
danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie.
Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Kandydata RPL.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca
siedziby Uczelni.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

……………………………………………
(czytelny podpis Kandydata RPL)

…………………………………………………
(podpis i pieczęć Przedstawiciela Uczelni)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach edukacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182)

Piła, ………………………………
(data)

……………………………………………………
(czytelny podpis Kandydata RPL)

