
 
 

 
Umowa o warunkach uczestniczenia w zajęciach i odpłatności wolnego słuchacza  

Nr ........../2017/2018 
 
 
 
 
Zawarta w dniu ....................... w Lublinie   
 
Pomiędzy  
Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez  
Prorektor WSEI ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, dr Michał Jarmuł prof. WSEI 
a 
 
Panem/Panią        ........................................................... 
zamieszkałym(łą) .......................................................... 
zwany dalej Wolnym Słuchaczem.  
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa określa warunki uczestniczenia w zajęciach i odpłatności na prawach 
Wolnego Słuchacza. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz Regulamin Studiów w WSEI w Lublinie (zwanego dalej 
Regulaminem) i Statutu WSEI w Lublinie, a także Zarządzenia Rektora i Kanclerza WSEI. 
 

§ 2 
1. Uczestniczenie w zajęciach na prawach Wolnego Słuchacza może być realizowane 

wyłącznie na I roku studiów i trwać nie dłużej niż jeden rok. 
 

§ 3 
1.Wolny Słuchacz ma prawo do : 

1. uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów 
wybranego kierunku, zgodnie z rozkładem zajęć, 

2. korzystania z pracowni, laboratoriów, biblioteki i innych pomieszczeń i urządzeń 
Uczelni, 

3. podchodzenia do próbnych zaliczeń i egzaminów 
4. uczestniczenie we wszystkich działaniach studenckich(koła naukowe, wolontariat). 

2. Obowiązkiem Wolnego Słuchacza jest stosowanie się do bieżących zarządzeń Władz 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. 

 
§ 4 

Wolny Słuchacz nie ma prawa do : 
1. świadczeń z pomocy materialnej (stypendium) 
2.  ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
3. posiadania legitymacji studenckiej i indeksu, 
4. uczestniczenia w zajęciach według indywidualnego planu i programu nauczania , 
5. urlopów w ciągu roku akademickiego 
 

 
 



 
 

§ 5 
1. Wolny Słuchacz zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za uczestniczenie w 
wybranych przez siebie zajęciach, których wysokość określa załącznik nr 1 do umowy. 
2. O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data stempla na dowodzie wpłaty. Jeżeli koniec 
terminu wypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin uważa się za 
zachowany jeżeli opłata zostanie dokonana w pierwszy dzień roboczy przypadający po takim 
dniu.  
3. W przypadku rezygnacji  lub skreślenia z listy Wolnych Słuchaczy, ostatnim miesiącem 
wniesienia opłaty jest dzień, w którym rezygnacja została doręczona do Uczelni, a w 
przypadku skreślenia z listy wolnych słuchaczy odpowiednio dzień, w którym podjęto 
decyzję o skreśleniu z listy.  
4. Jeśli Wolny Słuchacz zrezygnuje z uczestniczenia w zajęciach po wniesieniu opłaty 
czesnego (semestralnej lub rocznej), pieniądze zostaną mu zwrócone w wysokości 
proporcjonalnej do okresu w jakim uczestniczył w zajęciach.  

 
§ 6 

1. Wysokość czesnego może ulec zmianie w szczególności w następujących przypadku :  
a) zmiany liczby godzin w programach  kształcenia dla danego kierunku powodujące 
konieczność zmian w opłatach ( naliczane proporcjonalnie do stanu wyjściowego). 
 
2. W przypadku zmiany wysokości czesnego Wolnemu Słuchaczowi przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Od dnia 
złożenia oświadczenia woli przez Wolnego Słuchacza, Uczelnia nie będzie pobierać 
bieżących opłat określonych niniejszą umową.  
3. Zmiany w treści niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie aneksu za zgodą obu 
stron.  

§ 7 
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  
 

§ 8 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres jednego roku 
akademickiego tj. 1 października 2017 r. do 30 września 2018r.  
2. Umowa wygasa:  
a) wraz z terminem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy Wolnych Słuchaczy.  
b)  po zakończeniu zajęć objętych planem nie później niż 30 września 2018 r. 
 
 
 
 
...................................................                                        ...................................................  
           w imieniu Uczelni                                                                   Wolny Słuchacz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1  

do Umowy o warunkach uczestniczenia w 
zajęciach i odpłatności wolnego słuchacza  

nr ….…../2017/2018 
 
 
 

Harmonogram wpłat czesnego za studia I stopnia 
 

Rok studiów Termin 1 płatności  Termin 2 płatności 
1 (rok akad.2017/2018) Przed 01.10.2017 r. Przed 01.03.2018 r. 

 
 
 
 
...................................................                                        ...................................................  
          w imieniu Uczelni                                                                           Student  
 
 

 


