U M O W A nr …………/NPZ/IV/2011
uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu
pt.: „Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych”
Zawarta w dniu …………….. 2011 roku pomiędzy WyŜszą Szkołą Zarządzania z siedzibą
w Częstochowie, ul. Rząsawska 40, reprezentowaną przez: Rektora WSZ – dr inŜ. Andrzeja
Dziewiątkowskiego, zwaną dalej „Uczelnią”
A
………………………….
(nazwisko i imię)
…………..
(miejsce zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy poczta)
………………
PESEL: ……….. seria i nr dowodu osobistego:
zwanym (zwaną) dalej „Uczestnikiem Projektu”.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa stron niniejszej umowy
w realizacji studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego w ramach projektu
nr POKL.03.03.02-00-022/08 „Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych”.
§2
Na mocy niniejszej umowy Uczelnia zobowiązuje się do:
1. prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na rzecz
Uczestnika Projektu zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.02-00-022/08 z dnia 13 lutego 2009 r.
zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej – Instytucją Pośredniczącą oraz Regulaminem
Organizacji Studiów Podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych”
(ROSP),
2. nieodpłatnego przekazania Uczestnikowi Projektu materiałów szkoleniowych,
3. nieodpłatnego udostępnienia Uczestnikowi Projektu bazy dydaktycznej (laboratoriów, zasobów
bibliotecznych), a w szczególności laboratorium komputerowego z dostępem do internetu
umoŜliwiającym realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
4. ustalenia harmonogramu zajęć i zamieszczenia go na stronie internetowej projektu oraz tablicach
informacyjnych przynajmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
§3
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1. przestrzegania przepisów Regulaminu Studiów Podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel
Przedmiotów Zawodowych”, statutu Uczelni oraz innych przepisów, zarządzeń i postanowień
wydanych na ich podstawie,
2. regularnego udziału w zajęciach dydaktycznych (zarówno tradycyjnych jak i realizowanych
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – on-line), w wymiarze minimum 70% godzin
kaŜdego z przedmiotów określonych programem studiów, zgodnie z zapisami § 17 ROSP przekroczenie liczby 30% nieobecności bez podania wiarygodnego uzasadnienia (m.in.
udokumentowana choroba, wypadek losowy) będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników
i rozwiązania niniejszej umowy,
3. realizacji praktyk zawodowych zgodnie z Regulaminem Praktyk Pedagogicznych – nie
zrealizowanie praktyk w terminie określonym w harmonogramie
stanowi podstawę
do skreślenia z listy słuchaczy,
4. złoŜenia pisemnej informacji w Dziekanacie w przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych,
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5. ukończenia studiów podyplomowych w wyznaczonym terminie,
6. złoŜenia oświadczenia o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 stanowiący
integralną część umowy) i informowania Uczelni o kaŜdej zmianie tych danych,
7. podawania prawdziwych i wyczerpujących informacji w ankietach przeprowadzonych
w ramach Projektu (w trakcie trwania studiów podyplomowych oraz 6 i 12 miesięcy po ich
zakończeniu), a w szczególności poinformowania Uczelni o podjęciu pracy w charakterze
nauczyciela przedmiotów zawodowych i przedstawienia dokumentu potwierdzającego ten fakt.
§4
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:
1. skreślenia Uczestnika Projektu z listy słuchaczy,
2. złoŜenia przez Uczestnika Projektu pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych,
§5
KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę z 1 miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku:
1. gdy wobec Uczelni zostało wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub Uczelnia zostanie
postawiona w stan likwidacji lub gdy zawiesi swoją działalność,
2. niewywiązywania się przez Strony z zobowiązań wynikających z umowy.
§6
Uczelnia moŜe rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1. rozwiązania umowy określonej w § 2 ust. 1 lub wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję
Pośredniczącą,
2. uznania Uczestnika Projektu za nieuprawnionego do uzyskania wsparcia przez Instytucję
Pośredniczącą,
3. raŜącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej umowy lub działania
na szkodę Uczelni.
§7
1. W przypadkach określonych w § 4, 5 i 6 WyŜsza Szkoła Zarządzania nie ponosi Ŝadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie w związku z rozwiązaniem umowy mógłby ponieść
Uczestnik Projektu.
2. Uczestnik Projektu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 4, 5 i 6
oświadcza, Ŝe nie będzie rościł Ŝadnych pretensji wobec Uczelni i zrzeka się w tym zakresie wobec
niej wszelkich roszczeń odszkodowawczych.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu bez podania uzasadnionej istotnej przyczyny lub
skreślenia wynikającego z przyczyn określonych w §17 Regulaminu organizacji studiów
podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” Uczestnik Projektu jest
zobowiązany w ciągu 30 dni od rezygnacji ze studiów wnieść karę umowna w wysokości
2400,00PLN za kaŜdy rozpoczęty semestr nauki, na wskazany przez Pracowników Biura Projektu
rachunek bankowy.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w studiach Uczestnik Projektu dokona zwrotu otrzymanego
zestawu materiałów dydaktycznych lub w przypadku braku – zwróci ich wartość na wskazany przez
Pracowników Biura Projektu rachunek bankowy.
§8
Strony wyłączają moŜliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika Projektu
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
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§9
Niniejsza umowa wygasa po upływie 12 miesięcy od zakończenia studiów podyplomowych (liczonych
od chwili odebrania przez Uczestnika Projektu dyplomu ukończenia studiów podyplomowych).
§ 10
1. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy, w przypadku niemoŜliwości ich polubownego załatwienia
będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Uczelnia

Uczestnik Projektu

Złączniki:
nr 1: Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
nr 2: Oświadczenie
nr 3: Deklaracja
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………./NPZ/IV/2011

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAśENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Seria i nr dowodu osobistego:

W związku z przystąpieniem do projektu „Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez WyŜszą Szkołę Zarządzania, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Oświadczam, iŜ przyjmuję do wiadomości, Ŝe:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4
Warszawa];
2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak równieŜ
w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem moŜliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………..
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………./NPZ/IV/2011
Oświadczenie
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Seria i nr dowodu osobistego:
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam,
Ŝe podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
OŚWIADCZAM, śE
Zapoznałem i się i akceptuję zapisy:
- Regulaminu studiów podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”,
- Zasad realizacji i zaliczenia zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość (on-line) na studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Nauczyciel
przedmiotów zawodowych”
Dane
zawarte
w
kwestionariuszu
osobowym
złoŜonym
w
trakcie
rekrutacji
do projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” nie uległy zmianie /uległy zmianie w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………..
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

UZUPEŁNIENIE DANYCH:
1. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zaleŜną:

……………………………………..
miejscowość, data

 TAK

 NIE

……………………………………………..
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………./NPZ/IV/2011

DEKLARACJA
Niniejszym deklaruję chęć udziału w projekcie pt.: „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”
realizowanym przez WyŜszą Szkołą Zarządzania w Częstochowie.
Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń, oświadczam, Ŝe:
- ukończyłam/em szkołę wyŜszą i posiadam przygotowanie merytoryczne do nauczania, oraz
- zamierzam wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych (kwalifikujących się do grupy
ekonomicznej lub technicznej lub medycznej),
- mój status na rynku pracy to:
a) bezrobotny  TAK  NIE,
w tym długotrwale bezrobotny:  TAK  NIE
w tym absolwent (w okresie 12-m-cy od daty obrony)  TAK  NIE
b) nieaktywny zawodowo TAK  NIE,
w tym osoba ucząca się lub kształcąca  TAK  NIE
w tym absolwent (w okresie 12-m-cy od daty obrony)  TAK  NIE
c) zatrudniony TAK  NIE,

w tym:
 rolnik
 samozatrudniony
 zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
 zatrudniony w małym przedsiębiorstwie
 zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie
 zatrudniony w duŜym przedsiębiorstwie
 zatrudniony w administracji publicznej
 zatrudniony w organizacji pozarządowej

……………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………..
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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