
UMOWA  PRZEDWSTĘPNA  nr ................. / 2022

O STUDIA NA KIERUNKU  ………………………..

zwana dalej „Umową”,

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

Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej, ul. ks. Marcina Lutra 4, 54-239 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 Studia”,  którego szczegółowe dane osobowe zawarte  są  w

kwestionariuszu – podaniu Kandydata na Studia, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.

§1

Przedmiotem  Umowy  jest  złożenie  dokumentów  na  studia  prowadzone  przez  Uczelnię  oraz

zobowiązanie  Kandydata  na  Studia  do  podpisania  umowy o  studia  w momencie  uruchomienia

kierunku/specjalizacji,  będących przedmiotem niniejszej Umowy (najpóźniej do dnia 30.09.2022

r.).

§2

1. Kandydat na studia powinien złożyć na Uczelni następujące dokumenty :

a) wypełniony i podpisany Kwestionariusz (formularz Uczelni),

b) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

c) dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (dotyczy studiów II

stopnia),

d) 1 fotografia,

e) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej.

2. W  przypadku  niezłożenia  świadectwa  maturalnego  w  dniu  podpisania  niniejszej  Umowy,

Kandydat na Studia zobowiązuje się złożyć je na Uczelni niezwłocznie, nie później niż do dnia

podpisania umowy o studia.

3. Przez podpisanie niniejszej Umowy Kandydat na Studia zobowiązuje się do zapłaty wpisowego.

4. W przypadku niedostarczenia świadectwa maturalnego w terminie, o którym mowa w ust. 2,

wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Dowód wpłaty wpisowego powinien być okazany przez Kandydata na Studenta przy składaniu

dokumentów na Uczelni.

6. Wpisowe na rok akademicki 2022/2023 wynosi  .................. zł, niezależnie od formy studiów.

5. W przypadku nieuruchomienia kierunku/specjalizacji, będących przedmiotem niniejszej Umowy,



wpisowe podlega zwrotowi.

§3

W przypadku nieuruchomienia kierunku/specjalizacji,  będących przedmiotem niniejszej Umowy,

Umowa ulega rozwiązaniu. Kandydatowi na Studia nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o

zawarcie umowy o studia, ani inne roszczenia, z wyjątkiem zwrotu wpisowego i zwrotu złożonych

na Uczelni dokumentów.

§4

Umowę podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczelni i Kandydata na Studia.

Uczelnia                                                                                                           Kandydat na Studia

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


