
Umowa o warunkach odpłatności za przeprowadzenie procedury 

potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną  

w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K.Goduli  

w roku akademickim ......../....... . 

 

zawarta w dniu………………………..  roku pomiędzy: 

Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie przy ulicy Racławickiej 23, 

wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 163 prowadzonego przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: 

dr Krystynę KRÓLIK – Rektora GWSP,  

a osobą ubiegającą się o potwierdzenie efektów uczenia się: 

 

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

PESEL………………………………..………zamieszkała/y (adres do korespondencji) 

 

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

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

zwanym dalej Wnioskodawcą, o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków przeprowadzenia przez Uczelnię, na wniosek osoby 

ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się, procedury potwierdzenia efektów uczenia się, w tym 

warunków odpłatności za tą usługę. 

2. Uczelnia zobowiązuje się wobec Wnioskodawcy do przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów 

uczenia się na kierunek studiów: Modern Business – Zrządzanie i Rachunkowość, profil praktyczny, studia 

stacjonarne/niestacjonarne, dla cyklu kształcenia w roku akademickim ......./....... . 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się wobec Uczelni do terminowego uiszczania opłat związanych z 

przeprowadzeniem procedury potwierdzenia efektów uczenia się.  

 

§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, że:  

1) spełnia wymagania ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn.zm.), a w tym niezbędne warunki do przeprowadzenia procesu uznania efektów uczenia 

się; 

2) procedura potwierdzenia efektów uczenia się prowadzona jest zgodnie z wymaganiami ustawy oraz 

uchwały nr 14/2014/2015 Senatu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K.Goduli z dnia 30 

czerwca 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza 

edukacją formalną;  

3) przeprowadza procedurę potwierdzania efektów uczenia się w celu ustalenia, czy Wnioskodawca uzyskał 

efekty uczenia się zbieżne z efektami kształcenia określonymi w programie kształcenia dla kierunku 

studiów Modern Business – Zarzadzanie i Rachunkowość, w stopniu umożliwiającym zaliczenie mu 

określonych przedmiotów/modułów wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS; 



4) wystawienie oceny jest zgodne ze skalą ocen określoną w obowiązującym Regulaminie studiów; 

5) Wnioskodawcy zostaje wydane stosowne zaświadczenie/decyzja w sprawie. 

2. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się uchwałą nr 14/2014/2015 Senatu Górnośląskiej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości im. K.Goduli z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania 

efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną, zarządzeniem Kanclerza Uczelni w sprawie opłat za 

przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną w roku 

akademickim ......../......., a także z programem kształcenia na kierunku studiów Modern Business – Zarzadzanie 

i Rachunkowość oraz że zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. 

§ 3 

1. Rodzaje i wysokość opłat oraz terminy ich płatności określa się indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy – 

zgodnie z zarządzeniem kanclerza Uczelni w sprawie opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania 

efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną  

2. Ustalona wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się, wynikająca z niniejszej umowy, wynosi: 

a) opłata rejestracyjna w wysokości 199,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), 

b) opłata za postępowanie weryfikacyjne przed komisją potwierdzania efektów uczenia w wysokości 300,00 

zł.(słownie: trzysta złotych), 

c) za każdy egzamin/test/projekt/prezentację z udziałem nauczyciela akademickiego/eksperta w wysokości 

150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). 

3. Opłaty związanie z przeprowadzeniem procedury potwierdzania efektów uczenia się wnosi się na rachunek 

bankowy uczelni. 

3.1. Opłatę o której mowa w § 3 ust. 2 lit. a), wnioskodawca uiszcza najpóźniej w dniu złożenia wniosku o 

przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. Dowód wpłaty załącza się do wniosku.  

3.2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust.2 lit. b) i c), wnioskodawca uiszcza najpóźniej na 3 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu czy postępowania przed komisją potwierdzania efektów uczenia.  

4. 1. Opłaty podlegają zwrotowi w całości w przypadku wypowiedzenia Umowy przed rozpoczęciem procedury 

potwierdzania efektów uczenia się przez którakolwiek ze stron.  

4.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się 

Wnioskodawca ma prawo do zwrotu części wniesionych opłat, proporcjonalnie do przeprowadzonych 

czynności w procedury potwierdzania efektów uczenia się i kosztów poniesionych przez Uczelnię na ich 

realizację. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz Uczelni. 

4.3. Wniosek w sprawie częściowego zwrotu opłaty Wnioskodawca winien złożyć niezwłocznie po 

wypowiedzeniu umowy . 

4.4. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wnioskodawcę po 

przeprowadzeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się. Zwrot opłat dokonywany jest na rachunek 

bankowy wskazany we wniosku.  

5. Negatywny wynik procedury potwierdzania efektów uczenia się (nieuzyskanie potwierdzenia efektów uczenia 

się) nie stanowi podstawy do żądania przez Wnioskodawcę zwrotu wniesionych opłat.  

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie.  

3. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Wypowiedzenie umowy przez Wnioskodawcę jest jednoznaczne z rezygnacją procedury potwierdzenia 

efektów uczenia się. 

5. Umowa wygasa z chwilą zakończenia procedury potwierdzania efektów uczenia się. 



 

§ 5 

1. Wnioskodawca  przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w 

związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. Wnioskodawca oświadcza, że został poinformowany, iż Administratorem jego danych osobowych jest 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli, ul Racławicka 23, 41-506 Chorzów, że jego 

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów 

uczenia się, a także o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. 

 

§ 6 

1. Potwierdzona zaświadczeniem/decyzją weryfikacja efektów uczenia się uzyskana przez Wnioskodawcę 

zapewnia mu ubieganie się o zaliczenie w toku studiów wyższych przedmiotów/modułów odpowiadającym 

przedmiotom/modułom potwierdzanym w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się w cyklu 

rozpoczynającym się w roku akademickim ......./....... . 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu 

Cywilnego, Statutu Uczelni, Regulaminu studiów i Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się.  

3. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W 

przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze sądem właściwym jest właściwy sąd powszechny. 

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

 

 

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

WNIOSKODAWCA       UCZELNIA 

 

 


