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Umowa nr …………..…/……….……/2022/2023 z dnia…………………………… 
 o warunkach odpłatności  w Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej  

– Akademii Nauk Stosowanych 
 

STUDIA PODYPLOMOWE 
 

PEDAGOGIKA, EKONOMIA, DIETETYKA, INFORMATYKA 
 

Umowa zawarta w dniu ........................................... pomiędzy: 
- Panią / Panem ....................................................................................................................... 
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria  ............. nr ………………… 
zamieszkałą/ym ....................................................................................................................... 
nr albumu ……………………………………………. 
zwaną/ym dalej Słuchaczem, a 
 

Wielkopolską Akademią Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych, zwaną dalej  Uczelnią, 
reprezentowaną przez Rektora prof. dr. hab. Ireneusza Kubiaczyka, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od rozpoczęcia pierwszego semestru do momentu zakończenia ostatniego 

semestru i złożeniu wymaganych dokumentów do zakończenia studiów. 
2. Słuchaczem studiów podyplomowych staje sie osoba fizyczna wyrażająca wolę zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§ 2 
Uczelnia zobowiązuje się za odpłatnością świadczyć usługi edukacyjne – studia podyplomowe, na rzecz Słuchacza zgodnie                 
z obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej Umowy Regulaminem Studiów Podyplomowych. 

 

§ 3 
Słuchacz oświadcza, że zapoznał sie ze Statutem Uczelni, oraz Regulaminem Studiów Podyplomowych. Słuchacz i Uczelnia 
zobowiązują sie do przestrzegania postanowień zawartych w/w aktach. 

 

§ 4 
1. Wysokość i terminy wnoszenia czesnego i innych opłat za studia podyplomowe ustala Rektor. 
2. Opłaty za studia podyplomowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 wynoszą:   
 

Wpisowe 150 zł (kwota jednorazowa – płatna z I ratą czesnego); 
 

 Studia na kierunku PEDAGOGIKA: 
 

 Akademia profesjonalnego mediatora (studia 2 semestralne) czesne wynosi 2000 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 400 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Akademia tutoringu szkolnego (studia 2 semestralne) czesne wynosi 2000 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 400 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada.  

 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. 
Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w 
każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna 
do 1-go listopada. 
 

 Coaching i mentoring (studia 2 semestralne), czesne wynosi 2000 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed 
rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 400 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego 
miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 
 

 Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym i coachingiem kariery  (studia 3 semestralne) czesne wynosi 
1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 
zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za 
całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem kariery i nauczanie przedsiębiorczości (studia 3 semestralne) czesne 
wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat 
po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata 
za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Edukacja dla bezpieczeństwa (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 
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 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za 
semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł 
miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość 
studiów płatna do 1-go listopada. 

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) (studia 3 semestralne) czesne wynosi 
2000 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 400 
zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do 1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za 
całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) (studia 3 semestralne) czesne wynosi 
2000 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 400 
zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za 
całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. 
Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w 
każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna 
do 1-go listopada. 

 Logopedia (studia 4 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed 
rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego 
miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Metodyka i metodologia pracy socjalnej (studia 2 semestralne), czesne wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za 
semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł 
miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość 
studiów płatna do 1-go listopada. 

 Neurologopedia (studia 2 semestralne) czesne wynosi 2000 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed 
rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 400 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego 
miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Organizacja i zarządzanie oświatą (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można 
wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym 
semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go 
listopada. 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Pedagogika resocjalizacyjna (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie 
(przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go 
każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Podstawy przedsiębiorczości (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie 
(przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go 
każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty 
można wnosić semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym 
semestrze (płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go 
listopada. 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 
Studia na kierunku EKONOMIA: 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 
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 Ekonomika przedsiębiorstw (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie 
(przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go 
każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Finanse i bankowość (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed 
rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego 
miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 HR business partner (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie (przed 
rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go każdego 
miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Psychologia w zarządzaniu i biznesie (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Rachunkowość podatki (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie 
(przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go 
każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 
Studia na kierunku INFORMATYKA: 

 Informatyka i technologie informacyjne (studia 3 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze 
(płatne do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 Informatyka stosowana (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1800 zł za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie 
(przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 360 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne do  1-go 
każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 

 
Studia na kierunku DIETETYKA: 

 Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką (studia 2 semestralne) czesne wynosi 1600 zł za semestr. Opłaty można wnosić 
semestralnie (przed rozpoczęciem każdego semestru) lub ratalnie – 5 rat po 320 zł miesięcznie w każdym semestrze (płatne 
do  1-go każdego miesiąca, począwszy od X – VII ). Jednorazowa opłata za całość studiów płatna do 1-go listopada. 
 

 
 

Czesne za studia deklaruję wpłacać:  
 
   Miesięcznie                                 Jednorazowo za semestr studiów                     Jednorazowo za całość studiów  
 

3. Termin wpłaty jest zachowany, jeżeli przed jego upływem należne opłaty w pełnej wysokości wpłyną na konto Uczelni. 
Jeżeli termin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin uważa się za zachowany, jeżeli opłaty 
wpłyną na konto Uczelni w pierwszy dzień roboczy przypadający po takim dniu.  Pozostałe opłaty winny być uiszczone 
przed wystąpieniem danego zdarzenia lub czynności, od których są pobierane zgodnie z Regulaminem Studiów 
Podyplomowych i Zarządzeniami Rektora. 
 

4. Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły - indywidualne subkonto słuchacza nr                                                          

………….. 10204160200700000009 …………………………. 

5. W przypadku, gdy Słuchacz opóźnia się z opłatą za studia dłużej niż 90 dni, Rektor może wzywać  
go w sposób przyjęty na Wydziale, do uiszczenia opłaty czesnego powiększonego o odsetki ustawowe oraz opłaty 
manipulacyjne od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu może 
nastąpić skreślenie z listy słuchaczy Uczelni na podstawie Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

6. Uczelnia nie pobiera opłat za: egzaminy, egzaminy poprawkowe, wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych oraz procedurę wpisu na pierwszy i kolejne semestry, za wydanie zaświadczeń o kontynuowaniu nauki. 

7. Wpłaty czesnego zawsze są naliczane w pierwszej kolejności na poczet najstarszego (najdłużej wymagalnego)długu. Do 
najstarszego długu nalicza się również odsetki. 

8. Wysokość opłat może ulec zmianie w razie zmiany kosztów kształcenia. Zmiany kosztów kształcenia będą należycie 
udokumentowane, a korekta opłat zostanie dokonana na poziomie zapewniającym Uczelni pokrycie ponoszonych 
kosztów. Zmiana zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy. O zmianie wysokości opłaty słuchacz zostanie 
poinformowany co najmniej na trzy miesiące przed wprowadzeniem zmiany. Jeżeli słuchacz nie zgadza się na 
wprowadzenie zmian może rozwiązać umowę. 

9. Zmiana formy wnoszenia opłat za studia, wymaga podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy. 
10. Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za nieterminowe płatności. 
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11. Uczelnia nie zwraca opłat z tytułu nieobecności Słuchaczy na zajęciach. 
§ 5 

1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów  o ochronie danych osobowych, 
nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych, zawartych w niniejszej 
Umowie oraz podaniu. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku, obciążać będą Słuchacza. 

2. Słuchacz wskazuje następujący adres e-mailowy do korespondencji z Uczelnią: 
………………………………………………………………………………………….. (wypełnić drukowanymi literami). 
 
 
 

3. Strony zgodnie postanawiają i zobowiązują się informować się o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub siedziby 
Strony, pod rygorem uznania za doręczoną wszelkiej korespondencji - dotyczącej niniejszej Umowy - kierowanej do Strony 
na adres wskazany w niniejszej Umowie. 

§ 6 

1.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę, podając uzasadnienie: 

1)  Uczelnia rozwiązuje umowę w przypadku: 

a) prawomocnego skreślenia Słuchacza z listy, bez wypowiedzenia ze skutkiem   

natychmiastowym, 

b) niewywiązywania  się przez Słuchacza z zobowiązań, o których mowa w § 4 wynikających z Umowy lub niepodpisania 

aneksu, o którym mowa w § 4 ust. 9 z miesięcznym wypowiedzeniem. 

2) Słuchacz może rozwiązać umowę w przypadku: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,  

b) niewywiązywania się,  przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy, 

c) z przyczyn losowych. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, ostatnim miesiącem, za który Słuchacz zobowiązany jest uiścić opłatę, jest odpowiednio 

miesiąc wydania prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy lub miesiąc złożenia przez Słuchacza pisemnej rezygnacji ze 

studiów. 

§ 7 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Umowa wygasa po ostatecznym rozliczeniu się Słuchacza  z zobowiązań wobec Uczelni: 

a) po zakończeniu studiów podyplomowych, 

b) wraz z terminem uprawomocnienia się ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy, 

c) z chwilą złożenia przez słuchacza pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych. 

       § 8 

1.  Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu  sądów powszechnych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – Akademia Nauk Stosowanych, przy ul. Surzyńskich 2, jako administrator danych, informują Pana/Panią, iż 

podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest realizacja umowy. Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych – ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W 

przypadku pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszym IOD pod adresem e-mailowym: rodo@wase.edu.pl 

 

Słuchacz:           Rektor: 

 

            ………………………………………….              …………………………………………….. 


