MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA
w Warszawie
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Umowa o warunkach studiowania
w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie

Zawarta pomiędzy Mazowiecką Uczelnią Medyczną w Warszawie zwaną dalej „Uczelnią” reprezentowaną
przez Rektora prof. dr hab. n. med. Jerzego Kotowicza
a Panią/Panem ……..........................................................................................................................................
zamieszkałą(-ym) w .................................................................................................. kod ..............................
ul ........................................................................... nr domu ......................... nr mieszkania …………...
legitymującą (-ym) się dowodem osobistym numer (seria) ............................................................................
PESEL .............................................................. wydanym przez ....................................................................
zwaną dalej „Studentem”- następującej treści;
§1
Mazowiecka Uczelnia Medyczna z siedzibą w Warszawie działa w oparciu o przepisy ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz decyzji Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu Nr DSW-3-4001-574-WB/04. Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni
niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 304.
§2
Student oświadcza, że podejmuje studia stacjonarne
PIELĘGNIARSTWO*

/

niestacjonarne* na

kierunku

FIZJOTERAPIA/

§3
Uczelnia realizować będzie kształcenie studenta na wybranym kierunku**
§4
1.
2.
3.

4.

Student zostaje przyjęty do uczelni po złożeniu wymaganych dokumentów, podpisaniu umowy o warunkach
studiowania i po immatrykulacji.
Student po zaliczeniu przedmiotów objętych programem studiów oraz po zdaniu egzaminu dyplomowego
otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i uzyskuje odpowiedni tytuł zawodowy
zgodnie z wybranym kierunkiem studiów.
Student przyjmuje do wiadomości, że uczęszcza do szkoły niepaństwowej i że czesne stanowi podstawową
opłatę za świadczone przez Uczelnię usługi, polegające m.in. na umożliwieniu mu wysłuchania
przewidzianych programem wykładów, uczestniczenia w wymaganych ćwiczeniach oraz przyjęcia
przewidzianych programem egzaminów i zaliczeń.
Student przyjmuje do wiadomości, że może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat,
wynikających z korzystania z dodatkowych usług dydaktycznych prowadzonych przez Uczelnię.
§5

Rok akademicki dzieli się na dwa semestry i obejmuje 10 miesięcy zajęć dydaktycznych.
§6
1.
2.
3.

Studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej są płatne. Wysokość opłat określa „Regulamin płatności za studia
i inne formy kształcenia”.
Student zobowiązuje się uiszczać czesne z góry, zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym przez
Uczelnię.
Student wpłaca czesne w dwóch ratach semestralnych, według poniższego harmonogramu:
- wpłata do 5 października w semestrze zimowym,
- wpłata do 5 marca w semestrze letnim.
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4.
5.
6.
7.

Płatność może być rozłożona na 10 rat płatnych do 5 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca
października (marca - przy naborze letnim) zgodnie z Regulaminem płatności za studia i inne formy
kształcenia.
W przypadku opóźnienia w opłatach Student zobowiązuje się do wpłacania odsetek ustawowych.
Niepłacenie czesnego przez okres dłuższy niż dwa miesiące może spowodować zawieszenie w prawach
studenckich lub skreślenie z listy studentów. W takim przypadku Student może wznowić studia po
uregulowaniu zaległych płatności wraz z odsetkami zgodnie z Regulaminem opłat.
Rezygnacja z podjęcia studiów powoduje utratę wniesionych opłat.
§7

1.
2.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna zapewni studentowi możliwość indywidualnego ubezpieczenia się od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywa student.
Uczelnia na wyraźną prośbę studenta MUM zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli Student nie
pozostaje na wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.
§8

1.
2.

Student oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich
zawartych w niej postanowień.
Student w szczególności zobowiązuje się do:
przestrzegania postanowień Statutu MUM oraz wszystkich obowiązujących w MUM zarządzeń,
regulaminów i instrukcji - w zakresie dotyczącym studentów,
- uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach, seminariach oraz przystępowania do egzaminów
w określonych przez Uczelnię terminach,
- zachowania dowodów wpłat przez cały okres studiów i przedstawiania ich na żądanie organów Uczelni.
§9

Student może zrezygnować ze studiów przez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku rezygnacji ze
studiów lub skreślenia z listy Studentów, Uczelnia nie wyda żadnego własnego dokumentu świadczącego
o dotychczasowym przebiegu studiów do czasu przedstawienia podpisanej karty obiegowej.
§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
1.
2.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących, oryginalnych egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Integralnymi częściami tej umowy jest treść Regulaminu studiów i Regulaminu płatności za studia i inne
formy kształcenia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.) wyrażam zgodę / nie
wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecką Uczelnię Medyczną w Warszawie w okresie
studiów oraz po ich ukończeniu, w celu przeprowadzania badań statystycznych oraz badania losów i karier absolwentów.

Warszawa, dnia ........................................................... r.

..........................................................
Podpis studenta

..........................................................
Rektor MUM

* niewłaściwe skreślić
** umowa obowiązuje w przypadku uruchomienia kierunku
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