Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora nr 529/2019
z dnia 28 maja 2019 r.

Umowa uczestnictwa w Projekcie

„Nowe horyzonty - Nowe specjalności”
Umowa o warunkach studiów/odbywania stażu w ramach Projektu „Nowe horyzonty – Nowe
specjalności” zawarta w dniu ……………………………….…………………. w Warszawie
pomiędzy
Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WSISiZ) z siedzibą przy ul. Newelskiej 6, 01-447
Warszawa, wpisaną do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni
niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod Nr 87, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną
przez Rektora Uczelni prof. dr. hab. inż. Macieja Krawczaka
a
Panią/Panem ............................................................................................................................................................
(PESEL1 ………………………………………… )
legitymującą/cym się dowodem osobistym/paszportem2 nr ……………………….…………………………..…………
zam.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. )

zwaną/zwanym dalej Studentką/Uczestniczką / Studentem/Uczestnikiem Projektu.

1 W sytuacji kiedy Student jest obowiązany do posiadania nr PESEL ( np. w przypadku studentów z polskim obywatelstwem)
albo ma nadany PESEL zgodnie z odrębnymi przepisami należy wpisać nr PESEL. W przypadku braku nr PESEL należy podać
nr dokumentu tożsamości i nazwę kraju który go wydał (podstawa prawna - Art. 344 us 1 p.2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668, z późń.zm.)
2 Skreślić niepotrzebne

§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejsza umowa określa warunki uczestnictwa w projekcie „Nowe Horyzonty – Nowe
Specjalności” (zwanym dalej Projektem) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Osi III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i
Rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z095/18-00 z dnia 11.06.2019 r.
(zwanej dalej Umową).

2.

Studia realizowane są w oparciu o programy kształcenia, które spełniają wymagania ustawy
(zwanej dalej Ustawą) z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018
r. poz.1668, z późn. zm.) oraz zapisów Projektu wymienionego w ust. 1.

3.

Studia objęte Projektem (zwane dalej Studiami) zgodnie z programami kształcenia
poszczególnych kierunków odbywają się w następujących okresach:
3.1. studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania o specjalności Analiza i
Modelowanie Systemów Biznesowych od 01.10.2020 r. do 28.02.2023 r. z zakończeniem
ścieżki dofinansowania do 31.03.2023 r.,
3.2. studia I stopnia na kierunku Informatyka o specjalności Przetwarzanie Danych od 01.10.2021
r. do 28.02.2023 r. z zakończeniem ścieżki dofinansowania do 31.05.2023 r.,
3.3. studia I stopnia na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne w Internecie od
01.10.2021 r. do 15.09.2022 r. z zakończeniem ścieżki dofinansowania do 30.09.2022 r.,
3.4. studia II stopnia na kierunku Grafika dla wszystkich specjalności o rozszerzonym programie
od 01.10.2019 r. do 15.09.2021 r. z zakończeniem ścieżki dofinansowania do 30.09.2021 r.,
3.5. studia wszystkich stopni, rodzajów i kierunków objęte programami dofinansowanych staży
od 01.06.2019 do 31.05.2023.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, zapisy umowy z NCBiR nr POWR.03.05.00-00-Z095/18-00 z dnia 11.06.2019 r.
(w tym wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do umowy), Regulamin uczestnictwa w Projekcie
(zwany dalej Regulaminem Projektu), Regulamin Studiów WSISiZ w Warszawie (zwany dalej
Regulaminem Studiów), Statut WSISiZ oraz Zarządzenia Rektora WSISiZ.

5.

W związku z tym, że Studia objęte są dofinansowaniem w ramach Projektu w okresie zapisanym
w Umowie: studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania o specjalności Analiza
i Modelowanie Systemów Biznesowych” od 01.10.2020 r. do 31.03.2023 r., studia I stopnia na
kierunku Informatyka o specjalność Przetwarzanie Danych od 01.10.2021 r. do 31.05.2023 r.,
studia I stopnia na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne w Internecie od
01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., studia II stopnia na kierunku Grafika o rozszerzonym programie
studiów od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., studia (dotyczy dofinansowanych/rozszerzonych
programów studiów), studia wszystkich stopni, rodzajów i kierunków objęte programami
dofinansowanych staży od 01.06.2019 do 31.05.2023, student zostanie skreślony z listy
uczestników Projektu w każdym z wymienionych przypadków:

5.1. powtarza semestr Studiów w okresie wymienionym w ust. 3 odpowiednio dla trybu studiów,
na które jest zapisany,
5.2. zostanie mu udzielony urlop w oparciu o zapisy Regulaminu Studiów w okresie
wymienionym w ust. 3 odpowiednio dla trybu studiów, na które jest zapisany,
5.3. zostanie skreślony z listy studentów w okresie wymienionym w ust. 3 odpowiednio dla trybu
studiów, na które jest zapisany,
5.4. nie złoży pracy dyplomowej do dnia 28.02.2023 r. lub nie ukończy Studiów do dnia
31.03.2023 r. na studiach I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarzadzania,
5.5. nie złoży pracy dyplomowej do dnia 28.02.2023 r. lub nie ukończy Studiów do dnia
31.05.2023 r. na studiach I stopnia na kierunku Informatyka
5.6. nie złoży pracy dyplomowej do dnia 15.09.2022 r. lub nie ukończy Studiów do dnia
30.09.2022 r. na studiach I stopnia na kierunku Grafika,
5.7. nie złoży pracy dyplomowej do dnia 15.09.2021 r. lub nie ukończy Studiów do dnia
30.09.2021 r. na studiach II stopnia na kierunku Grafika
6.

Jeśli po skreśleniu z listy uczestników Projektu student kontynuuje studia na warunkach
określonych w Regulaminie Studiów, to odbywa się to na zasadach odpłatności za studia
ustalonych przez Rektora dla studentów rozpoczynających lub kontynuujących naukę w roku
akademickim, w którym nastąpiło skreślenie z Projektu.
§2
Przedmiot i termin obowiązywania umowy

1.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad studiowania na kierunkach objętych dofinasowaniem
w ramach Projektu „Nowe Horyzonty – Nowe Specjalności”.

2.

Uczestnik deklaruje przystąpienie do Projektu wymienionego w ust. 1 od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

3.

Umowa zawarta jest na okres trwania Studiów:
3.1. od 01.10.2020 r. do 31.03.2023 r. na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania o
specjalności Analiza i Modelowanie Systemów Biznesowych (studia I stopnia),
3.2. od 01.10.2021 r. do 31.05.2023 r. na kierunku Informatyka o specjalności Przetwarzanie
Danych (studia I stopnia),
3.3. od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne
w Internecie (studia I stopnia),
3.4. od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. na kierunku Grafika o rozszerzonym programie studiów II
stopnia,
lub na okres odbywania stażu dofinansowanego w ramach Projektu w okresie od 01.06.2019 do
31.05.2023, jeśli jest to jedyna forma dofinasowania, z której korzysta Uczestnik.

4.

W czasie obowiązywania niniejszej Umowy Student/Uczestnik nie może przedłużyć wynikającego
z programu kształcenia okresu studiowania na zasadach przewidzianych w Regulaminie Studiów
lub w innych obowiązujących przepisach.

5.

Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana przed upływem terminu wymienionego w ust. 3
w przypadku skreślenia studenta z listy Uczestników Projektu na podstawie § 1, ust. 5.

6.

Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Uczestnika.

7.

Student/Uczestnik został poinformowany, iż Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobowiązuje się do udzielania
informacji niezbędnych dla celów monitoringu i ewaluacji w trakcie udziału w Projekcie.

8.

Student/Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za
składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału
w Projekcie zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.
553, z późn. zm.).

9.

Student/Uczestnik ma prawo do korzystania z przewidzianych w Projekcie ścieżek
dofinansowania w okresach wskazanym w § 2, ust. 3, pod warunkiem przestrzegania zapisów
Umowy i Regulaminu Projektu.

10. Student/Uczestnik ma obowiązek realizować w pełnym zakresie program studiów wraz z
obowiązkowymi praktykami zawodowymi.
11. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w
Warszawie, 01- 447 Warszawa, ul. Newelska 6, pok. N229, telefon 22 3486 510, e-mail:
horyzonty@wit.edu.pl. Studentów/Uczestników obsługują dziekanaty właściwe dla kierunków,
na które są zapisani: dla kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania w pok. N133 w budynku
przy ul. Newelskiej 6, dla kierunków Grafika i Informatyka w pok. N130 w tym samy budynku.
12. Regulamin uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
projektu http://horyzonty.wit.edu.pl/.
§3
Prawa i obowiązki Studenta/Uczestnika

1.

Student/Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakładają na niego:
a.

Statut WSISiZ

b.

Regulamin Studiów WSISiZ,

c.

Regulamin Projektu „Nowe Horyzonty – Nowe Specjalności”,

d.

inne wewnętrzne akty prawne Uczelni.

2.

Student/Uczestnik ma obowiązek udziału w wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych na
podstawie programu kształcenia obowiązującego dla studiów objętych dofinasowaniem w
ramach Projektu.

3.

Student/Uczestnik ma obowiązek odbycia stażu zgodnie z Regulaminem Staży i warunkami
niniejszej Umowy.

4.

Student/Uczestnik ma prawo zapisać się na dodatkowe kursy ponad limit wynikający z planu
studiów. Realizacja ponadplanowych kursów wymaga wniesienia dodatkowych opłat ustalonych
Zarządzeniem Rektora o zasadach odpłatności za studia w WSISiZ dla studentów kontynuujących
studia w bieżącym roku akademickim.

5.

Student/Uczestnik ma obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia z liczbą obecności co najmniej
na poziomie 70 % ogólnej liczby godzin wskazanych w sylabusie przedmiotu.

6.

Student/Uczestnik ma obowiązek przystępowania do egzaminów i zaliczeń zgodnie z terminarzem
sesji zimowej, letniej i jesiennej.

7.

Student/Uczestnik ma obowiązek wypełnienia i podpisywania dokumentacji sporządzanej w
ramach Projektu.

8.

Student/Uczestnik ma obowiązek przystępowania do wszystkich form badania, ankietowania i
zbierania informacji związanych z realizacją Projektu.

9.

Student/Uczestnik ma obowiązek brania udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych
realizację Projektu prowadzonych przez Uczelnię oraz instytucje posiadające do tego
uprawnienia.

10. Student/Uczestnika ma obowiązek na bieżąco informować Uczelnię o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie.

11. Uczelnia zastrzega sobie prawo skreślenia studenta z listy Studentów/Uczestników w przypadku
naruszenia przez niego Regulaminu Studiów, Regulaminu Projektu lub warunków niniejszej
Umowy.
§4
Prawa i obowiązki Uczelni
1.

Uczelnia zobowiązuje się do:
1.1. Zapewnienia Studentowi/Uczestnikowi kształcenia na studiach I i II stopnia odbywanych
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania
oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi szkolnictwa wyższego.
1.2. Przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich posiadających
odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe.
1.3. Wystawienia Studentowi/Uczestnikowi, po zakończeniu studiów oraz po spełnieniu przez
niego wszystkich warunków przewidzianych w Regulaminie Studiów oraz Regulaminie
Projektu, dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodnego z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, na podstawie posiadanych przez Uczelnię uprawnień do jego
wydania.
1.4. Realizowania toku studiów zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.
1.5. Udostępniania na stronie internetowej Uczelni, w terminie przewidzianym w Ustawie i
Regulaminie Studiów informacji na temat programu kształcenia i planu studiów.
1.6. Udostępniania w systemie informatycznym Uczelni (UBI) informacji o harmonogramie
semestru i rozkładzie zajęć dydaktycznych.
1.7. Zapewnienia Studentowi/Uczestnikowi czynnego i biernego prawa wyborczego do organów
kolegialnych Uczelni.
1.8. Zapewnienia Studentowi/Uczestnikowi posiadającemu obywatelstwo polskie lub Kartę
Polaka możliwości skorzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem przyznawania
świadczeń pomocy materialnej.

2.

1.9. Umożliwienia Studentowi/Uczestnikowi dokonywanie okresowej oceny jakości kształcenia.
1.10. Przestrzegania praw Studenta/Uczestnika wynikających z Ustawy, Regulaminu Studiów i
regulaminu Projektu.
Uczelnia ma prawo:
2.1. Wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie
Studenta/Uczestnika z udziału w Projekcie, w przypadkach, kiedy:
a. naruszy on postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności nie wypełni
jakichkolwiek postanowień zawartych w § 3 Umowy,
b. przedstawi fałszywe lub niepełne informacje w oświadczeniach, na podstawie których
uzyskał prawo do uczestniczenia w Projekcie.
W przypadku korzystania z programu dofinansowanych staży Student/Uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania, jeśli wypowiedzenie umowy nastąpiło przed
zakończeniem stażu.
2.2. Kontaktować się ze Studentem/Uczestnikiem za pomocą systemu UBI, korespondencji
pocztowej, uczelnianej poczty elektronicznej i wiadomości SMS. Odpowiedzi na swoje
podania Student/Uczestnik może odebrać osobiście w odpowiednim dziekanacie lub
odczytać poprzez swoje konto w systemie informatycznym UBI.
§5
Ochrona danych osobowych

1.

2.

3.

Student/Uczestnik powierza Uczelni w celu realizacji Projektu swoje dane osobowe zawarte w
formularzu rekrutacyjnym i oświadcza, że wszystkie dane tam zawarte są aktualne i prawdziwe
oraz zobowiązuje się bezzwłocznie do:
a. aktualizowania danych osobowych w portalu UBI, w szczególności nazwiska, adresu stałego
zameldowania lub pobytu, adresu korespondencyjnego i numeru dokumentu tożsamości,
b. informowania Uczelni o każdej ich zmianie w formie pisemnej złożonej osobiście w
odpowiednim dziekanacie lub przesłanej pocztą na adres Biura Projektów bądź w formie
elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej horyzonty@wit.edu.pl.
Skutki niedopełnienia obowiązku aktualizacji danych osobowych obciążą Studenta/Uczestnika;
przesyłki rejestrowane wysłane na ostatni podany przez Studenta/Uczestnika adres
korespondencyjny będą uznane za doręczone.
Student/Uczestnik przystępując do Umowy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię swoich
danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności
dane osobowe niezbędnych dla Elektronicznej Legitymacji Studenta, Karty Identyfikacyjnej
WSISiZ, Warszawskiej Karty Miejskiej oraz przekazanie danych (imienia, nazwiska, adresu poczty
elektronicznej na serwerze WSISiZ) firmie Microsoft w celu korzystania z usługi Office 365.

4.

5.

Student/Uczestnik nieodpłatnie w celach informacyjno-promocyjnych (niekomercyjnych) udziela
Uczelni:
a. nieodwołanego prawa do rozpowszechniania swojego wizerunku,
b. niewyłącznej zgody na korzystanie z prac i utworów powstałych w ramach zajęć
dydaktycznych,
w szczególności w materiałach drukowanych, w Internecie (zwłaszcza na stronie internetowej
Uczelni), na wystawach organizowanych przez Uczelnię oraz w mediach społecznościowych, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Student/Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie na tablicy ogłoszeń informacji związanych z
działalnością Uczelni, odnoszących się m. in. do jego osoby, zawierających jego numer albumu.
§6
Oświadczenia stron

1.

2.

3.
4.

5.

Uczelnia oświadcza, że spełnia wszelkie warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na studiach, które wymieniono w § 1,
ust. 3.
Uczelnia ponadto oświadcza, że:
a. jej jednostki organizacyjne spełniają warunki określone w odrębnych przepisach, niezbędne
do prowadzenia studiów na wskazanych kierunkach, poziomach kształcenia i rodzajach
studiów,
b. Regulamin Studiów określa organizację toku studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki
studentów,
c. studia w Uczelni są prowadzone na podstawie programów kształcenia przygotowanych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uczelnia oświadcza, że jest beneficjentem Umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju wymienionej w § 1, ust. 1.
Student/Uczestnik oświadcza, że jest przygotowany do podjęcia studiów w Wyższej Szkole
Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na zasadach przewidzianych w Regulaminie
Projektu oraz zapoznał się z:
a. Statutem Uczelni,
b. Regulaminem Studiów,
c. Zarządzeniem Rektora nr 519/2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,
i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych.
Student/Uczestnik oświadcza, że:
a. jego dane osobowe zawarte w umowie są prawdziwe i aktualne;
b. zapewni poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji
i uwierzytelnienia dostępu do systemu teleinformatycznego Uczelni (UBI),
c. nie udostępni swojego konta w systemie UBI osobom trzecim,
d. niezwłocznie powiadomi administratora na adres konta@wit.edu.pl w przypadku utraty
kontroli nad swoim kontem w systemie UBI,
e. będzie posługiwał się swoim uczelnianym kontem poczty elektronicznej do prowadzenia
korespondencji elektronicznej z jednostkami Uczelni.

6.

Korespondencja w formie pisemnej związana z realizacją niniejszej Umowy będzie kierowana na
poniższe adresy:
a. do Uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, 01-447
Warszawa, ul. Newelska 6, z dopiskiem „Nowe Horyzonty”,
b. do Studenta/Uczestnika: na podany przez niego w systemie UBIK adres korespondencyjny.
7. Korespondencja do Studenta/Uczestnika w formie elektronicznej będzie kierowana na jego
uczelniany adres poczty elektronicznej.

§7
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Student/Uczestnik składa ślubowanie, którego treść określa Statut Uczeni.
Student/Uczestnik wyraża zgodę na udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych przez
Uczelnię w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia. Student/Uczestnik zobowiązuje się
do przekazywania w nich swoich opinii w sposób uczciwy i wyczerpujący.
Wszelkie zmiany w zapisach niniejszej Umowy wymagają sporządzenia i podpisania przez obie
strony aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
Ustawy, o której mowa w § 1, ust. 2 niniejszej Umowy, Statutu Uczelni i Regulaminu Studiów.
Wszelkie spory między Uczelnią, a Studentem/Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej
Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.
Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz
osoby trzeciej.
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w trakcie odbywania studiów.

................................................................
Student/Uczestnik

...............................................................
z up. Rektora WSISiZ

Załączniki:
1.

Zarządzenie Rektora nr 519/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego
2019/2020.

