Umowa o świadczenie nauki
na ścieżce specjalizacyjnej (specjalności) pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR,
realizowanej w ramach projektu
„Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”
realizowanego w ramach POWER, Oś III, Działanie 3.5
zawarta w Krakowie w dniu ………………………., pomiędzy:
Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie, przy ul. G. HerlingaGrudzińskiego 1, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod
numerem 242, REGON 357129941, NIP 676-213-40-96,
reprezentowaną przez Kanclerza – prof. nadzw. dr Klemensa Budzowskiego,
zwaną dalej „Uczelnią”,
a
imię i nazwisko: ………………………………………………………………….............................……………...
zamieszkałym/-ą w: ………………………………………………………………….............................…………..
PESEL: ……...…………………………………, legitymującym/-ą się dowodem osobistym/
…………………………………………………………………………..................................... seria …………….
nr ……………………....................., zwanym/-ą w dalszej części Umowy „Studentem”
Postanowienia ogólne
§1
1. Uczelnia oświadcza, że Student został zakwalifikowany na studia I stopnia na kierunku: Informatyka
i ekonometria na ścieżce specjalizacyjnej (specjalności) pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji
VR profil praktyczny, prowadzonych w formie …………………………….
2. Uczelnia oświadcza, że posiada wymagane prawem pozwolenie na prowadzenie studiów, o których mowa
w ust. 1, zwanych dalej „studiami”.
3. Studia rozpoczynają się od semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020 i trwają siedem semestrów.
4. Studia są prowadzone w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój; Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe
programy szkół wyższych.
5. Studia będą prowadzone zgodnie z planem studiów i programem kształcenia z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa oraz efektów uczenia się określonych przez Senat Uczelni.
6. Językiem wykładowym oraz językiem egzaminów i zaliczeń na studiach jest język polski.
§2
Użyte w dalszej części Umowy określenia oznaczają:
1) projekt - projekt, o którym mowa w § 1 ust. 4;
2) umowa o dofinansowanie projektu - umowa zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Uczelnią
określająca zasady realizacji projektu oraz jego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój;
3) Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul.
Nowogrodzka 47a.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie i wpis na listę uczestników projektu
§3
Student wyraża wolę uczestniczenia w projekcie na warunkach określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w studiach realizowanych w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program
Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”realizowanego w ramach POWER, Oś
III, Działanie 3.5stanowiącego złącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego Nr 18/2019 z dnia 27czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego”realizowanym w ramach POWER, Oś III, Działanie 3.5, w formie studiów bezpłatnych na
ścieżce specjalizacyjnej pn. „Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR”, w Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiegooraz niniejszej Umowie i oświadcza, że:
1) spełnione są kryteria kwalifikowalności uprawniające Studenta do udziału w projekcie, w tym zwłaszcza:
a) Student spełnia kryteria przyjęcia na studia, o których mowa w § 1 ust. 1, określone w uchwale Senatu
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku
akademickim 2019/2020 z późn. zm.
b) wszystkie dane i oświadczenia Studenta złożone w toku postępowania rekrutacyjnego na studia są
prawdziwe i aktualne,
c) Student wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”,realizowanego w ramach POWER, Oś III,
Działanie 3.5, ewaluacji, kontroli, monitoringu projektu i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
2) został pouczony o odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych danych lub złożenie
nieprawdziwych oświadczeń; oraz
3) zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Uczelnię na piśmie o każdej zmianie jego danych lub
oświadczeń złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia.
4) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu studiów obowiązującego w Uczelni.
§4
Student zostanie wpisany na listę uczestników projektu po wniesieniu opłaty, o której mowa w § 6 ust. 2.
Uruchomienie studiów
§5
1. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia studiów, w przypadku, gdy na dzień zakończenia rekrutacji
liczba osób przyjętych na studia, które zostały wpisane na listę studentów na ścieżce specjalizacyjnej
(specjalności) wyniesie mniej niż 25 osób.
2. W razie nieuruchomienia studiów w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Uczelnia może zaproponować
Studentowi zmianę kierunku, ścieżki specjalizacyjnej (specjalności) lub terminu rozpoczęcia studiów,
z zastrzeżeniem, że będą realizowane poza Projektem na zasadach odpłatności obowiązujących
w Uczelni.
3. Student zainteresowany zmianą kierunku,ścieżki specjalizacyjnej (specjalności)lub terminu rozpoczęcia
studiów składa w tej sprawie pisemne oświadczenie.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest
równoznaczne z rezygnacją ze studiów.W takim przypadku wniesiona przez Studenta kaucja, o której mowa
w §6, podlega zwrotowi.
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Odpłatność za studia w ramach projektu
§6
Student będący uczestnikiem projektu jest zwolniony z opłat za studia za wyjątkiem:
1) kaucji zwrotnej,
2) opłat za przedmioty wykraczające poza plan studiów i program kształcenia na studiach, o których
mowa w § 1,
3) przesunięcia bądź przywrócenia terminu egzaminu lub zaliczenia, wpisu warunkowego, powtarzania
przedmiotu, studiowania awansem, powtarzania semestru, przesunięcia terminu złożenia pracy
dyplomowej poza termin przewidziany do zaliczenia ostatniego semestru studiów, opłaty za wydanie
dodatkowego dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,
duplikatu dyplomu ukończenia studiów, wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej.
Kaucję, w wysokości 3000 PLN należy uiścić na konto Uczelni w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy.
Potwierdzenie dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 2 należy złożyć do dokumentacji studenta w Dziale
Rekrutacji.
Pod warunkiem ukończenia studiów w terminie przewidzianym planem i harmonogramem studiów kaucja
zostanie zwrócona Studentowi na jego wniosek, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, na konto
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wskazane przez studenta we wniosku.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz terminy i sposób ich wnoszenia określają „Ogólne
warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, które
zostały doręczone Studentowi przed zawarciem Umowy.
W okresie realizacji niniejszej Umowy Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany warunków odpłatności za
studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego określonych w Zarządzeniu
Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2019 z dnia 4 kwietnia 2019
r.w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób
przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020, z tym, że nie może ona polegać na wprowadzeniu
opłat za studia nie przewidzianych w Umowie, ani podwyższenia wysokości kaucji, o której mowa w ust. 2.
Monitorowanie i ewaluacja projektu
§7
Student zobowiązany jest do współdziałania z Uczelnią w zakresie podejmowanych przez nią działań
związanych z monitorowaniem i ewaluacją projektu (badania, ankiety) podczas realizacji Projektu
i w terminie 12-stu miesięcy od ukończenia kształcenia.
Obowiązki, o których mowa w ust. 1 spoczywają także na osobie, która zakończyła lub przerwała udział
w projekcie.
§8
Student jest zobowiązany do współdziałania w niezbędnym zakresie z Instytucją Pośredniczącą przy
prowadzeniu przez nią kontroli i monitoringu projektu, w tym zwłaszcza do udzielania informacji
i wyjaśnień związanych z uczestnictwem w projekcie oraz uczestniczenia w badaniach ankietowych,
zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do monitoringu, kontroli i ewaluacji prowadzonych przez inne
uprawnione instytucje i organy.
Rozwiązanie umowy i odpowiedzialność Stron
§9
W przypadku skreślenia Studenta z listy studentów Uczelni na ścieżce specjalizacyjnej
(specjalności)realizowanej w ramach projektu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem od dnia,
w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku ukarania Studenta karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1-2 Uczelnia może wypowiedzieć Studentowi niniejszą Umowę
wyłącznie w przypadku, gdy:
1) dojdzie do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, lub
2) liczba studentów kontynuujących udział w projekcie, na danym roku i formie studiów, spadnie poniżej
20 osób.
Wypowiedzenie Umowy przez Uczelnię odnosi skutek od dnia jego doręczenia, chyba że w wypowiedzeniu
wskazano termin późniejszy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2 studentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec
Uczelni, chyba że do wypowiedzenia Umowy doszło z przyczyn przez Uczelnię zawinionych.

§ 10
1. Student może wypowiedzieć niniejszą Umowę wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody
uzasadniające wypowiedzenie Umowy uznaje się w szczególności:
1) wystąpienie okoliczności niezależnych od Studenta, które w sposób obiektywny uniemożliwiają mu lub
w znacznym stopniu utrudniają kontynuowanie udziału w projekcie,
2) rażące lub uporczywe naruszanie przez Uczelnię warunków niniejszej Umowy lub warunków
prowadzenia studiów określonych przepisami prawa lub przepisami obowiązującymi w Uczelni.
2. Złożenie przez Studenta pisemnej rezygnacji ze studiów w ramachścieżki specjalizacyjnej (specjalności)
realizowanej w ramach projektu jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej Umowy i wymaga dla
swej skuteczności spełnienia wymogów określonych w ust. 1.
3. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.

3.

§ 11
Student, który zostanie skreślony z listy studentów lub z listy uczestników projektu, zobowiązany jest
pokryć rzeczywiste koszty kształcenia określone w projekcie w przeliczeniu na jednego uczestnika.
§ 12
W razie przerwania udziału w projekcie z winy Studenta odpowiada on za szkodę poniesioną przez Uczelnię
w związku z nieukończeniem przez niego udziału w projekcie. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje
w szczególności obowiązek pokrycia kosztów projektu przypadających na jednego uczestnika, w części
w jakiej Instytucja Pośrednicząca odmówiła ich sfinansowania w związku z przerwaniem przez Studenta
udziału w projekcie do kwoty stanowiącej równowartość projektu na jednego uczestnika studiów.
Za przerwanie udziału w projekcie z winy Studenta uważa się rezygnację Studenta z udziału w projekcie
z naruszeniem postanowień § 10, a także nieukończenie udziału w projekcie na skutek orzeczenia wobec
Studenta prawomocnej kary dyscyplinarnej wydalenia z Uczelni lub skreślenia go z listy studentów Uczelni
z przyczyn leżących po stronie Studenta i przez niego zawinionych.
Ciężar udowodnienia, że skreślenie z listy studentów Uczelni nastąpiło z przyczyn przez Studenta
zawinionych spoczywa na Uczelni.

Postanowienia końcowe
§ 13
1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć
w związku z realizacją Umowy.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, których nie uda się rozwiązać polubownie,
będą należeć do właściwości sądu właściwego dla siedziby Uczelni.
§ 14
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W sprawach dotyczących organizacji i toku studiów oraz praw i obowiązków Studenta nie uregulowanych
w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uczelni.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Student
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