
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa przedwstępna  nr ................. / 2012
o studia na kierunku realizowanym w ramach projektu: 

„Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej”

specjalność: 
− GRAFIKA 3D
− ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE SIECIOWE

*  niepotrzebne skreślić  

zwana dalej „Umową”,

zawarta w dniu............................................. pomiędzy:

Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław zwaną 
dalej „Uczelnią”,  reprezentowaną przez: .............................................................................................
................................................................................................................................................................
a (wpisać imię i nazwisko drukowanymi literami w formie mianownika):...........................................
................................................................................................................................................................
ur. dnia ..................................adres: ......................................................................................................
legitymując(ym/ą) się .................................... (nazwa dokumentu) nr..................................................,
zwan(ym/ą) dalej „Kandydatem na Studenta”, którego szczegółowe dane osobowe zawarte są w 
kwestionariuszu – podaniu, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy.

§1
Przedmiotem Umowy jest zakwalifikowanie Kandydata na Studenta na kierunku realizowanym w 
ramach  projektu:  „Kierunek   zamawiany  Informatyka  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole 
Informatyki  Stosowanej” prowadzonym przez Uczelnię oraz zobowiązanie stron  do podpisania 
umowy o studia w chwili uruchomienia kierunku/specjalności tj. w terminie do 31.07.2012 r.

§2
1. Kandydat na studia składa w Uczelni następujące dokumenty:
a) deklarację uczestnictwa w projekcie,
b) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
c) wypełniony i podpisany Kwestionariusz – podanie Kandydata na Studia (formularz Uczelni),
d) 2 podpisane egzemplarze niniejszej Umowy,
e) świadectwo maturalne (oryginał lub odpis),
f) kserokopia obu stron dowodu osobistego,
g) świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia studiów,
h) 4 fotografie.
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2. Przez podpisanie niniejszej  Umowy Kandydat  na  Studenta  zobowiązuje się do zapłaty 
wpisowego.

3. Dowód wpłaty wpisowego stanowi  załącznik  do  przedłożonych dokumentów na etapie 
rekrutacji.

4. Wpisowe na rok akademicki 2012/2013 wynosi  .................. zł.

§3
1.W przypadku nieuruchomienia kierunku/specjalności, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, 
w  oznaczonym  wyżej  terminie, Umowa ulega rozwiązaniu  za  pisemnym  uprzedzeniem. 
Kandydatowi na Studia nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o zawarcie umowy o studia, 
ani inne roszczenia, z wyjątkiem zwrotu wpisowego i zwrotu złożonych w Uczelni dokumentów.
2.W przypadku nieuruchomienia kierunku/specjalności, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, 
także w  przypadku braku winy Uczelni, jak niewystarczająca liczba chętnych, wpisowe podlega 
zwrotowi.
3.W przypadku odstąpienia  przez  Kandydata  na  Studenta  od  zawarcia  Umowy w oznaczonym 
terminie,  niepodjęcia nauki przez  Kandydata  na Studenta  na  wybranym kierunku studiów w 
określonym umową terminie, wpisowe nie podlega zwrotowi. 

§4
Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uczelnia                                                                                                                   Kandydat     na     Studia  

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


