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UMOWA
uczestnictwa w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego
prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej
na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno – społecznych UŁ”
zawarta w Łodzi w dniu
(numer umowy)

(data)

pomiędzy:
Uniwersytetem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 65, w imieniu którego
działa Koordynator Zadania nr 4 projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i
gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno – społecznych UŁ”
a
Panią/Panem

(imię i nazwisko)*

zamieszkałym
(adres)*

PESEL
(numer PESEL)*

dowód osobisty
(seria, numer)*

adres internetowy
(adres e-mail)

tel. kontaktowy
(numer telefonu)

zwanym w treści umowy „Uczestnikiem”;
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o treści następującej:
§1
Studium prowadzone jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w
ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na
wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno – społecznych UŁ” zwanego dalej
„Projektem”.

§2
Uczestnik oświadcza, że:
1) podejmuje studia na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego prowadzonym
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, zwanym dalej „Studium”, trwającym od
… do …;
2) zapoznał się z Programem Studium, Zasadami organizacji i rekrutacji na
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego oraz Regulaminem Studiów
Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim.
§3
Uniwersytet Łódzki oświadcza, że:
1) wykonuje w ramach Projektu zadanie nr 4 – Podyplomowe Studium Prawa
Podatkowego – przygotowanie i wdrożenie podyplomowych studiów elearningowych;
2) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego
Funduszu Społecznego) w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
3) studia są dla Uczestnika nieodpłatne.
§4
Uczestnik zobowiązuje się do:
1) aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych Studium w wymiarze co
najmniej 80% zajęć dydaktycznych;
2) wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczących Projektu;
3) niezwłocznego informowania Koordynatora Zadania nr 4 Projektu o zmianie danych
osobowych przetwarzanych dla celów Projektu; skutki zaniechania wykonania tego
obowiązku obciążają Uczestnika;
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4) niezwłocznego informowania Kierownika Studium o zamiarze i przyczynie rezygnacji
z uczestnictwa w studium oraz zwrotu, w razie takiej rezygnacji, otrzymanych
materiałów dydaktycznych;
5) uiszczenia kary umownej w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Studium z przyczyny zawinionej przez
Uczestnika, w szczególności w przypadku nie uczestniczenia w obowiązkowej ilości
godzin zajęć, o której mowa w pkt 1;
§5
Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się do:
1) prowadzenia zajęć dydaktycznych określonych Programem Studium z
wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość;
2) dostarczenia Uczestnikowi wiodącego podręcznika;
3) zapewnienia Uczestnikowi pomocy technicznej związanej z obsługą platformy do
szkoleń e-learningowych;
4) wydania Uczestnikowi:
a) certyfikatu udziału w Projekcie - jeśli uczestniczył w co najmniej 80% zajęć
dydaktycznych;
b) świadectwa ukończenia Studium - jeśli uczestniczył w co najmniej 80% zajęć
dydaktycznych oraz złożył egzamin z wynikiem pozytywnym.
§6
Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo:
1) zmiany Programu Studium w uzasadnionych przypadkach;
2) rezygnacji z kontynuowania trwających studiów w przypadku niedającej się
usunąć przeszkody w wykonywaniu Projektu. Kierownik Studiów poinformuje
Uczestnika niezwłocznie o zaistnieniu takiej okoliczności.
§7
Umowa wygasa w razie:
1) zakończenia uczestnictwa w Studium;
2) rezygnacji Uczestnika z przyczyny uznanej przez Kierownika Studium za
uzasadnioną;
3) skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Studium na skutek zawinionego uchylania
się od obowiązków, w szczególności w przypadku braku aktywnego uczestnictwa w
zajęciach dydaktycznych Studium.
§8
Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące
w Uniwersytecie Łódzkim.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

(pieczęć i podpis Koordynatowa Zadania nr 4 Projektu )

(podpis Uczestnika)

Pouczenie:
1. Pola oznaczone * winny być wypełnione pismem drukowanym
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