
Umowa o świadczenie nauki

zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez

kanclerza- Marię Iwaszko

a

Panią/Panem……………………………………………………….……………………………………………………………

zamieszkałym/ą w ………………..………………………………,ul.……………...…………………………………………

legitymującym/ą się dowodem os…………………………………………PESEL…………………………………………

zwanym/ą dalej Słuchaczem/Słuchaczką.

§ 1

1. Maria Iwaszko oświadcza,  że w roku szkolnym…………………  Uczelni  jest  organizatorem 30 godzinnego

kursu pod nazwą: Programowanie w edukacji szkolnej.

2. Słuchacz  oświadcza, że zapoznał się z ramowym programem kursu i akceptuje  jego realizację

§ 2

1.

2. Uczelnia  zobowiązuje  się  do  jak  najlepszego  poprowadzenia  kursu  wg  harmonogramu,  załączonego  do

niniejszej umowy

3. Dla wypełnienia zapisów ust. 1 Uczelnia zapewni właściwą  organizację  kursów i wysoki poziom nauczania,

realizowany przez odpowiednią kadrę dydaktyczną.

§ 3

1. Kurs nauki programowania  obejmuje 1 semestr zajęć, zorganizowanych w ciągu 15 tygodni,  po dwie godziny

lekcyjne zajęć w tygodniu. 

2. Absolwent kursu otrzymuje certyfikat jego ukończenia. 

§ 4

1. Kurs  jest płatny i w roku szkolnym 20       /      , jedna godzina zajęć kosztuje 40zł (czterdzieści) brutto

2. Opłata za kurs wnoszona jest przelewem na konto Pekao S.A IV O. w Gdyni: 59 1240 3536 1111 0000 4042

0268, należące do Uczelni

3. Wpłaty można dokonywać jednorazowo tj. przed rozpoczęciem planowanych zajęć lub w dwóch ratach: I wpłata

przed rozpoczęciem zajęć  w wysokości ½ kosztów semestralnych i II wpłata, w tej samej wysokości, przed

rozpoczęciem 16 godziny zajęć.

§ 5

1. Słuchacz może zrezygnować  z kursu w trakcie jego  trwania w przypadku przewlekłej choroby, 

potwierdzonej  odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

2. Za nieobecność na zajęciach z powodów określonych w ust. 1, następuje zwrot opłaty za naukę.

3. Zwrot opłaty następuje przelewem i obejmuje zajęcia przypadające  po dacie dostarczenia do Uczelni 

zaświadczenia lekarskiego 

           



§ 6

1. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia w danym semestrze nauki, Uczelnia może wyznaczyć

innego nauczyciela do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć. 

2. W przypadku braku zastępstwa , o którym mowa w ust. 1, Uczelnia wyznacza dodatkowy, dogodny dla 

słuchaczy termin nauki, poza ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uczelnia                                                                                              Słuchacz

                                                                                             

 


