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UMOWA 

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański  

związane z prowadzeniem Kursu prawa amerykańskiego  

 

 

Umowa zawarta w dniu ........................................................ r., w Gdańsku, pomiędzy Stronami: 

 

– …………….................................................................................................................................................................... 

legitymującą/-ym się*: ...…………………………………………..................................................................................... 

numer PESEL:  ……………………………………..…………………….…………………………...………………….. 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….. 

adres do korespondencji: ………………..………………………………………………………………………………. 

rozpoczynającą/-ym kurs dokształcający o nazwie „Kurs prawa amerykańskiego” prowadzony przez Wydział Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w terminie listopad 2016 r. – czerwiec 2017 r., 

zwaną/-ym dalej „Uczestnikiem” 

 

a 

 

– Uniwersytetem Gdańskim, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez jego przedstawiciela: 

 

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

upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych z 

prowadzeniem kursu dokształcającego o nazwie „Kurs prawa amerykańskiego” (zwanego dalej „Kursem”) przez 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (zwany dalej „WPiA UG”), zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 

5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zwanej 

dalej „Ustawą”. 

2. Kurs jest prowadzony wspólnie z amerykańską uczelnią Chicago-Kent College of Law, która ustala listę 

wykładowców i przedmiotów prowadzonych w ramach Kursu oraz wspólnie z Uczelnią wydaje certyfikat 

ukończenia Kursu. 

3. Zajęcia w ramach Kursu mogą prowadzić obywatele Stanów Zjednoczonych, Polski oraz innych państw, przy 

czym co najmniej 50% zajęć będą prowadzić wykładowcy, dla których językiem ojczystym jest język angielski. 

4. Kurs trwa dwa semestry. W roku akademickim 2016/2017 w ramach Kursu odbędzie się 120 godzin zajęć 

dydaktycznych prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców wskazanych przez Chicago-Kent 

College of Law. 

5. Program Kursu, w tym plan Kursu, oraz terminarz zajęć Kursu są publikowane na stronach internetowych WPiA 

UG (http://prawo.ug.edu.pl/) – na podstronach Szkoły Prawa Amerykańskiego (Oferta > Szkoły prawa obcego > 

Szkoła Prawa Amerykańskiego). W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych obiektywnych okoliczności 

zastrzega się możliwość wprowadzenia w trakcie trwania Kursu zmian w programie, w tym w planie, oraz w 

terminarzu zajęć, z zachowaniem przewidzianego wymiaru godzinowego Kursu w danym roku akademickim. 

6. W roku akademickim 2016/2017 rekrutacja na Kurs jest prowadzona do dnia 25 listopada 2016 roku („Termin 

zakończenia rekrutacji”). Termin zakończenia rekrutacji może być przedłużany łącznie o okres nie dłuższy niż 

jeden miesiąc. 

 

§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, że: 

1) prowadzi kurs dokształcający o nazwie „Kurs prawa amerykańskiego”, 

2) spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym, do prowadzenia 

kształcenia na Kursie, 

http://prawo.ug.edu.pl/
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3) organizację oraz tok Kursu i związane z nimi obowiązki Uczestnika określa Regulamin Kursów 

Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Ponadto, Uczelnia oświadcza, że: 

1) pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 Ustawy, 

2) zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet 

Gdański oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat reguluje uchwała Senatu Uczelni, której treść jest 

udostępniona na stronie internetowej Uczelni, www.ug.edu.pl, 

3) wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub 

szkoleń oraz za wydanie świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji albo innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie kursu dokształcającego lub szkolenia określa Rektor Uczelni. 

 

§ 3 

1. Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje do kształcenia w zakresie Kursu, 

2) zapewnienia bazy dydaktycznej do prawidłowej realizacji programu Kursu, w tym planu Kursu, 

3) wydania – wspólnie z Chicago-Kent College of Law – Uczestnikowi po ukończeniu Kursu certyfikatu 

ukończenia Kursu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych programem Kursu, w tym planem Kursu, oraz 

uzyskania wymaganych zaliczeń, 

2) przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń 

w Uniwersytecie Gdańskim i innych przepisów wewnętrznych Uczelni, 

3) terminowego wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem Kursu. 

 

§ 4 

1. Uczestnik rozpoczynający Kurs zobowiązuje się wnieść opłatę za świadczone usługi edukacyjne w kwocie 3900 

zł w terminie do dnia 20 listopada 2016 roku.  

2. Opłatę za świadczone usługi edukacyjne wnosi się na numer rachunku bankowego Uczelni:     

Uniwersytet Gdański 

35-1240-1271-1111-0000-1492-53-88, 

z zaznaczeniem tytułu: S065-16 Kurs prawa amerykańskiego. 

3. Uczestnik może wystąpić do kierownika Kursu z wnioskiem o rozłożenie opłaty za świadczone usługi 

edukacyjne na dwie raty. W razie udzielenia zgody przez kierownika Kursu, pierwszą ratę w wysokości 2000 zł 

(tysiąc siedemset złotych) wnosi się do dnia 20 listopada 2016 r., zaś drugą ratę w wysokości 1900 zł (tysiąc 

złotych) – do dnia 16 grudnia 2016 roku. Z wnioskiem o rozłożenie opłaty na raty Uczestnik może wystąpić 

również przed zawarciem umowy. 

4. W przypadku niewniesienia opłaty za świadczone usługi edukacyjne w terminach określonych w umowie, 

kierownik Kursu może skreślić Uczestnika z listy uczestników Kursu. 

 

§ 5 

1. Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej przez niego opłaty za świadczone usługi edukacyjne w całości, gdy 

rezygnacja z uczestnictwa w Kursie zostanie złożona do dnia rozpoczęcia Kursu, albo w części, gdy rezygnacja 

zostanie złożona po rozpoczęciu Kursu – proporcjonalnie do okresu pozostałego do zakończenia Kursu. 

2. Zwrot wniesionej opłaty wymaga złożenia przez Uczestnika wniosku w formie pisemnej do kierownika Kursu, 

który ustala wysokość należnego zwrotu uwzględniając koszty poniesione przez Uczelnię. 

3. W przypadku niewniesienia przez Uczestnika wymaganych opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz 

rezygnacji z uczestnictwa w Kursie po jego rozpoczęciu albo skreślenia z listy uczestników Kursu, Uczelnia 

wzywa Uczestnika do wniesienia zaległych opłat w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

 

§ 6 

1. Umowa jest zawarta na czas trwania Kursu, tj. do dnia 30 czerwca 2017 roku. 
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2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku: 

1) skreślenia Uczestnika z listy uczestników Kursu, 

2) złożenia przez Uczestnika rezygnacji w formie pisemnej z uczestnictwa w Kursie. 

3. Umowa przestaje obowiązywać z dniem ukończenia Kursu przez Uczestnika. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.  

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

Stron. 

 

 

 

 

 

Uczestnik 

 

 

 

…………………………………………… 

(czytelny podpis) 

  

z upoważnienia Rektora 

  

 

 

…………………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna) 

 

 


