


UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

W wykonaniu przepisu art. 79 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z siedzibą przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 Gdańsk  

NIP 5830015884 REGON 000275754 

reprezentowana przez Dziekana Wydziału  ...................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

zwana dalej „Akademią”    

oraz p.  ...........................................................................................................................................................................................  

zamieszk. w  .................................................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

nr albumu  ...................................................... nr PESEL1  ............................................................................................................ 

studiujący na kierunku .................................................................................................................................................................. 

stopień studiów: pierwszy / drugi tryb studiów: studia stacjonarne / niestacjonarne na zasadach odpłatności / bez odpłatności
2 

zwany/na dalej „Studentem”, 

zawierają w dniu .................................................................................  roku umowę następującej treści:  

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa określa warunki odpłatności za studia w Akademii. 

2. Prawa i obowiązki Studenta oraz jego status prawny określają: 

a) ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz akty wykonawcze do ustawy, 

b) Regulamin studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

3. Szczegółowe zasady i tryb odpłatności za studia (w tym wszystkie opłaty edukacyjne w Akademii) określają: 

a) Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Akademii z dnia 12.06.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020, 

b) Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Akademii z dnia 28.05.2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie 

dokumentacji związanej z przebiegiem studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, postępowaniu 

habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadaniu tytułu profesora. 

 

§2 

1. Wysokość opłat za studia w ciągu roku akademickiego jest stała i nie może być podwyższona.  

2. Student zobowiązuje się do terminowego wnoszenia przez cały okres trwania studiów opłat w wysokości określonej w 

[Zarządzeniu nr 17/2019 Rektora Akademii z dnia 12.06.2019, zwanym dalej Zarządzeniem] / [Umowie o współpracy 

międzynarodowej z dnia 6 marca 2013 roku, zwana dalej Umową o współpracy] 3 

3. Zgodnie z [Zarządzeniem/Umową o współpracy] 4 wysokość opłaty za rok studiów wynosi  ............................................ 

(słownie...............................................................................................................  )  PLN/EUR 5 

Cudzoziemcy przyjmowani na studia na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa  

w ust. 3, podwyższone o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby podjętych studiów 

4. Student wnosi opłaty za studia w systemie semestralnym, tzn. w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca. 

5. Termin wpłaty jest zachowany, jeżeli przed jego upływem należne opłaty w pełnej wysokości wpłyną na konto Uczelni. Jeżeli 

koniec terminu wypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin uważa się za zachowany, jeżeli opłaty wpłyną na 

rachunek Uczelni w pierwszy dzień roboczy przypadający po takim dniu.  

 

§ 3 

Student oświadcza, iż zawierając niniejszą umowę zapoznał się i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść dokumentów 

wymienionych w § 1 ust. 2 i 3 oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a w przypadku ich naruszenia świadomy jest 

odpowiedzialności dyscyplinarnej i finansowej z tego wynikającej.  

 

§ 4 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres trwania studiów w rozumieniu Regulaminu studiów I i II stopnia Akademii.  

 

§ 5 

Skreślenie z listy studentów, rozwiązanie umowy albo odstąpienie od jej treści nie zwalnia Studenta z obowiązku wniesienia 

należnych na rzecz Akademii opłat. 

 

§ 6 

W spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

 

§ 7 

1. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Akademii. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i wchodzi w 

życie z dniem jej podpisania.  

 

STUDENT      UCZELNIA 

 

 

 
(podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)    (pieczęć i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej) 

                                                      
1 W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisuje się rodzaj i numer dokumentu tożsamości 

2 W przypadku studiowania na zasadach bez odpłatności, zapisów §2 nie stosuje się. W polach wykropkowanych wpisuje się „nie dotyczy” 

3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 

5 Niewłaściwe skreślić 


