WZÓR
Umowa o zasadach finansowania opłat za studia realizowane w ramach dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej
Program UE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zawarta w dniu …………........................……. w Warszawie pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
reprezentowanym przez ……………………………………………………….……………..
zwanym w dalszej części „Uczelnią”,
a
Panią/ Panem …................................................................……..,
PESEL ………..............................…

legitymującą/‐cym się dowodem osobistym (seria, numer)

…………................................................
zam. ……..........................................................................................................................
zwaną/‐ym w dalszej części „Uczestnikiem/czką Projektu lub Studentem” ,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
określająca warunki udziału Studenta w projekcie pt. DUO OTM – dualne uzupełniające studia
magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych dofinansowanym ze środków Unii
Europejskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego na
podstawie Umowy nr POWR.03.01.00-00-DUO2/18-00, zawartej dnia 17 lipca 2018 r. przez
Uczelnię z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej zwanego „Projektem”).

§ 1.
1. Student jako Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na udział w Projekcie i
zapoznał się z warunkami realizacji Projektu.
2. Uczestnik Projektu, został poinformowany że studia na kierunku DUO-OTM – Ocena
Technologii Medycznych, studia II-ego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne (dalej
„Studia”) są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie Umowy nr POWR.03.01.00-00-DUO2/18-00
zawartej dnia 17 lipca 2018 r. przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju.
3. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki kadrowe i techniczne do prowadzenia Studiów.
4. Uczelnia oświadcza, że warunki Studiów są określone w programie studiów zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
2018r., poz. 1668, j.t., z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawą”, a planowany okres Studiów
wynosi 4 semestry.
5. Prawa i obowiązki Studenta określają przepisy Ustawy oraz przepisy wewnętrzne Uczelni, w
szczególności obowiązujący w trakcie Studiów Regulamin Studiów dostępny na stronie
internetowej Uczelni: https://www.wum.edu.pl/dokumenty/regulaminy#regulamin_studia.

§2
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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Student jest zobowiązany do uregulowania opłat za usługi edukacyjne świadczone
Studentowi przez Uczelnię na Studiach w przypadku:
a) powtarzania przez Studenta określonych zajęć na Studiach z powodu
niezadowalających wyników w nauce;
b) korzystania przez Studenta z prowadzonych przez Uczelnię zajęć nieobjętych
planem Studiów;
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt a – b określają przepisy wewnętrzne Uczelni
tj. zarządzenie Rektora.
W każdym przypadku spełnienia przez Studenta warunków uprawniających Uczelnię do
pobierania opłat za usługi edukacyjne wyszczególnione w ust. 1 pkt a lub b Student
zobowiązuje się regulować te opłaty. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy wskazany
przez Uczelnię.
Student zobowiązany jest regulować płatności za usługi edukacyjne wyszczególnione w §2
ust. 1 a) lub b) w następujących terminach:
- w przypadku usług edukacyjnych, które Uczelnia ma świadczyć w semestrze zimowym –
Student zobowiązany jest uregulować płatności do dnia 25 września danego roku
akademickiego;
- w przypadku usług edukacyjnych, które Uczelnia ma świadczyć w semestrze letnim – Student
zobowiązany jest uregulować płatności do dnia 31 stycznia danego roku akademickiego.
W przypadku nieukończenia Studiów przez Studenta w wyniku rezygnacji ze Studiów bez
udokumentowania ważnych powodów rezygnacji, Student będzie zobowiązany do
naprawienia poniesionej z tego tytułu przez Uczelnię szkody w związku z obowiązkiem
zwrotu przez Uczelnię środków przeznaczonych na kształcenie Studenta w ramach Projektu,
w kwocie nie wyższej niż 119.468,90 zł - odpowiadającej pełnemu kosztowi udziału
Studenta w Projekcie.
Student zostaje niniejszym poinformowany, że warunkiem prowadzenia Studiów jest
zrekrutowanie oczekiwanej przez Uczelnię liczby osób zainteresowanych Studiami. W
przypadku, gdy Uczelnia nie zrekrutuje wymaganej liczby osób do prowadzenia Studiów,
Uczelnia ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 30 września 2019r.
Prawo odstąpienia Uczelnia wykona w formie oświadczenia złożonego Studentowi. W
przypadku skorzystaniu przez Uczelnię z prawa odstąpienia niniejsza umowa uważana jest
za niezawartą.
Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty z
przebiegu Studiów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w
szczególności w przepisach wykonawczych do Ustawy. Opłaty wnoszone są na rachunek
bankowy wskazany przez Uczelnię.
§ 3.

1. Student oświadcza, że zapoznał się z programem Studiów oraz warunkami finansowania
Studiów, jak opisane w §1 i §2.
2. Student oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku rezygnacji ze Studiów bez ważnych
powodów będzie zobowiązany do naprawienia poniesionej z tego tytułu przez Uczelnię szkody w
związku z obowiązkiem zwrotu przez Uczelnię środków przeznaczonych na kształcenie
Studenta w ramach Projektu, w kwocie do wysokości jak wskazana w §2 ust. 5.

3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie swoich danych
osobowych identyfikujących Studenta podanych na stronie pierwszej niniejszej Umowy, w
tym adresu zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania). Brak aktualizacji przez Studenta danych, o których mowa w zdaniu
poprzednim spowoduje, że korespondencja wysyłana na adres znany dotychczas Uczelni
będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
§ 4.
1. Umowa obowiązuje przez czas kształcenia Studenta na Studiach do chwili ich ukończenia.
2. Student może wypowiedzieć Umowę na miesiąc naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest tożsame z rezygnacją ze Studiów i z udziału w
Projekcie, co może wiązać się z obowiązkiem zwrotu kosztów dofinansowania udziału
Studenta w Projekcie, na zasadach określonych w §2 ust. 5 Umowy.
§ 5.
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3.
4.
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Student oświadcza, że w związku z zawarciem niniejszej umowy przyjmuje do wiadomości
i akceptuje fakt, iż jego dane osobowe zawarte w niniejszej umowie i udostępnione Uczelni
w wykonaniu niniejszej umowy będą przetwarzane przez Uczelnię dla potrzeb niezbędnych
do realizacji jej obowiązków wynikających z umowy nr POWR.03.01.00-00-DUO2/18-00
zawartej dnia 17 lipca 2018 r. przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju.
Uczelnia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych Studenta w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
Uczelnia oświadcza, że powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt – tel.
22-57-20-320; ido@wum.edu.pl
Uczelnia informuje Studenta, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię na
podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b) i c) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
związanych z realizacją niniejszej umowy oraz umowy nr POWR.03.01.00-00-DUO2/18-00
zawartej dnia 17 lipca 2018 r. przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju, w tym w celu udokumentowania realizacji i rozliczenia Projektu
przez Uczelnię, w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, adres stacjonarny, adres e-mail.
Uczelnia informuje Studenta, że jego dane osobowe mogą być przekazane do Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-DUO2/18-00
zawartej dnia 17 lipca 2018 r. przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju w związku z realizacją i rozliczeniem Projektu, poza tym dane te
nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
Dane osobowe Studenta będą przechowywane przez okres trwania Projektu, a następnie przez
okres ustalony w warunkach Projektu oraz zasadach rozliczania Projektu wyznaczony przez

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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Studentowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Studenta danych osobowych jest warunkiem umownym, brak wskazania przez
Studenta danych skutkuje niemożliwością zawarcia niniejszej umowy.
Zgłoszenie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych nie będzie miało
wpływu na przechowywanie danych osobowych przez Uczelnię przez oznaczony okres
wynikający z realizacji Projektu.

10. Źródłem danych osobowych jest niniejsza umowa oraz dokumentacja przekazana przez
Studenta do Uczelni w procesie rekrutacji na Studia.
11. W oparciu o podane dane osobowe Studenta Uczelnia nie będzie podejmowała
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
§ 6.
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Student
……………………………….

Uczelnia
……………………………………

