
UMOWA NR ………… 
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ 

POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
W AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE  

 
zawarta w Warszawie, w dniu ............ pomiędzy: 
 
Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 
Warszawa, reprezentowanym przez: 
Dziekana Wydziału …………….. - ………………………………… 
Na podstawie pełnomocnictwa nr ………………. z dnia ………………………. 
zwaną dalej "Akademią" 
 
a 
 
Panią/Panem .........................................................., zamieszkałą/łym 
....................................... adres do korespondencji 
............................................................................................................, 
PESEL ..........................., Wydział: ...................................., kierunek: ......................................, 
studia stacjonarne: pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolite studia magisterskie 
zwaną / zwanym dalej "Kandydatem". 
  
 
Na zasadzie art. 160 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”), strony 
zawierają niniejszą umowę („Umowa”), ustalając zgodnie, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie warunków odpłatności za usługę edukacyjną 
polegającą na przeprowadzeniu przez Uczelnię procesu potwierdzania efektów uczenia się 
na wniosek Kandydata. 

2. Proces potwierdzania efektów uczenia się odbywa się w oparciu o treść obowiązującego w 
Akademii Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się („Regulamin”). 

3. Kandydat podpisem pod niniejszą Umową potwierdza zapoznanie się z Regulaminem 
dostępnym na stronie internetowej Akademii. 

 
§ 2 

  

1. W związku ze złożeniem przez Kandydata wniosku Akademia zobowiązuje się do 
przeprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się, stanowiącego jednocześnie 
postępowanie umożliwiające przyjęcia na studia wyższe w Akademii, zgodnie z treścią 
Regulaminu. 

2. Zobowiązanie do przeprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się nie stanowi 
przyrzeczenia uzyskania przez Kandydata potwierdzenia zgłaszanych efektów uczenia się, 
jak również nie stanowi przyrzeczenia przyjęcia na studia w tym trybie. 

3. Akademia oświadcza, że wybrany przez Kandydata wydział spełnia wymagania 
przewidziane właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy, niezbędne do 
przeprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się. 



4. Akademia oświadcza, że informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których 
mowa w art. 99 ust. 1 Ustawy Akademia zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

 
§ 3 

 

1. Kandydat zobowiązuje się wnieść na rzecz Akademii opłatę za potwierdzenie efektów 
uczenia się, wynikającą w szczególności z zakresu zgłaszanych efektów uczenia się 
podlegających potwierdzeniu w kwocie …………………………………… 

2. Pełna kwota opłaty, o której mowa w ust. 1 winna być wniesiona w terminie wynikającym 
z Regulaminu na rachunek bankowy Uczelni prowadzony przez ………………. Pod numerem 
…………………………………………… (tytuł wpłaty: „opłata za potwierdzenie efektów uczenia 
się……imię i nazwisko…..”) pod rygorem uznania, że Kandydat cofa wniosek o potwierdzenie 
efektów uczenia się i nie wnosi o jego dalsze rozpoznanie.  

3. W przypadku, gdy Kandydat wniósł opłatę za przeprowadzenie procesu potwierdzenia 
efektów uczenia się, a wniosek pozostawiony został bez rozpoznania w okolicznościach, o 
których mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu, opłata jest zwracana na rachunek bankowy, z 
którego została uiszczona (chyba, że Kandydat pisemnie wskaże inny rachunek bankowy), 
z potrąceniem 50%. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w wypadku rezygnacji Kandydata z uczestnictwa w 
procesie potwierdzania efektów uczenia się po podpisaniu Umowy i zawiadomienia Uczelni 
o swojej rezygnacji na piśmie najpóźniej jeden dzień roboczy przed datą wyznaczoną na 
pierwszą z części weryfikacji efektów uczenia się. 

5. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4, rezygnacja bądź nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo Kandydata na którymkolwiek etapie procesu potwierdzania efektów 
uczenia się (zarówno w toku weryfikacji efektów uczenia się, jak i weryfikacji predyspozycji 
niezbędnych do przyjęcia na studia) nie daje podstaw do ubiegania się o zwrot części lub 
całości wniesionej opłaty.  

 
§ 4 

Kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej 
zmianie adresu wskazanego przez Kandydata jako adres do korespondencji. 

 

§ 5 
 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Ustawy oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego, jak również właściwe przepisy wewnątrzuczelniane. 

 

2. Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu. 
 

§ 6 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 

              
________________________________    ___________________________ 

Uczelnia                                                                                Kandydat 


