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Załącznik nr 27   

do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

 

UMOWA NR ……/ STUDIAPODYPl./2017 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z TECHNIKĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

 

zawarta w dniu ………………. 201.. roku w Chełmie pomiędzy: 

Zespołem Szkół Technicznych  

im. Generała Bohusza-Szyszko w Chełmie,  

zwanym w dalszej części umowy Partnerem Wiodącym, reprezentowana przez  

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

 

 
a Panią/Panem: 

 

 

zamieszkałą/ym: 

 

 

PESEL:  

 
                

 

 

 zwanym dalej Uczestnikiem Projektu 

 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa w realizacji studiów 

podyplomowych, organizowanych w ramach projektu Z technika w przyszłość, współfinansowanym 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe w okresie od 01.10.2017 do 

31.08.2018 

2. Niniejsza umowa dotyczy udziału Uczestnika Projektu w studiach podyplomowych na 

kierunku „Programowanie i informatyka w szkole”, które realizowane będą na uczelni 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

3. Studia obejmują 2 semestry nauki w roku akademickim 2017/2018, w okresie od 10.2017.do 06.2018 

i obejmują 260 godzin zajęć + 60 godzin praktyk. 

4. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie Z techniką 

w przyszłość oraz akceptuje jego warunki. 

 

 

§2. 
1. Koszt uczestnictwa  za 2 semestry studiów wynosi 3 980,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset 

osiemdziesiąt zł zero gr) brutto 

2. Koszt uczestnictwa jest w 100 % finansowany w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” 

a rozliczony na podstawie faktury VAT, której wystawcą jest Uczelnia wskazana w §1 niniejszej 

Umowy, a Odbiorcą jest Partner Projektu. 

3. W ramach projektu nie będą finansowane inne koszty m.in.: dojazd, zakwaterowanie, 

wyżywienie, przerwy kawowe, podręczniki, inne materiały.  

4. Projekt w ramach którego współfinansowane są studia jest współfinansowany z Unii 

Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020..  
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§ 3 

1. Studia odbywają się poza czasem pracy. Zgodę na uczestnictwo w studiach wyraża Partner 

Wiodący. Pracodawca reguluje również postanowienia kodeksu pracy dotyczące podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych.  

2. Pracownik nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę w ciągu dwóch lat od daty ukończenia 

studiów podyplomowych. W indywidualnych przypadkach decyzję w sprawie rezygnacji 

z pracy podejmuje pracodawca. 

3. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestniczyć systematycznie w zajęciach dydaktycznych 

przewidzianych  tokiem studiów na danej uczelni, co może podlegać kontroli ze strony Partnera 

Wiodącego lub osoby przez niego upoważnionej.  

4. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Studiów Podyplomowych 

Uczelni wskazanej w  §1 niniejszej Umowy oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

5. Uczestnik Projektu ma obowiązek przestrzegania obowiązującej procedury udziału 

i ukończenia studiów (zaliczenia, egzaminy, prace kontrolne, praca dyplomowa, etc.). 

6. Uczestnik/Uczestniczka może rozwiązać niniejszą umowę z udokumentowanych, ważnych przyczyn 

losowych, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

7. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone pod rygorem 

nieważności na piśmie w Biurze Projektu TAWA, ul. Lwowska 51/3A w Chełmie oraz Uczestnik 

dokona zwrotu na rachunek projektu uiszczonej przez Partnera Wiodącego opłaty o której 

mowa w §2 za uczestnictwo w studiach.  

 

§ 4 

1. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na udział w badaniach ankietowych i testach wiedzy,  które 

mogą się odbyć do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów: 

monitorowania, ewaluacji i promocji projektu. 

 

§ 5 

1. Umowa wygasa w momencie ukończenia przez Uczestnika Projektu procesu dydaktycznego 

Uczelni wskazanej §1 niniejszej Umowy i uzyskania świadectwa ukończenia studiów.   

2. Uczestnik Projektu ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu kserokopię świadectwa  

ukończenia studiów podyplomowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczelnię 

najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
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2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują 

się rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia 

kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Partnera 

Wiodącego. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron.  
 

 

 

 

 

 

……………..……………………………… 

                    Podpis Uczestnika 

 

 

 

 

……………..……………………………… 

Podpis Dyrektora 

 

 


