ANEKS NR 1
z dnia 14.09.2020 r.
Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści Umowy dotyczącej udzielenie Uczestnikowi/czce projektu
nieodpłatnego wsparcia w ramach projektu „Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji
w sprawach gospodarczych”. Projekt jest wspófinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, zawartej w dniu ………………..………………….. r.
w Sosnowcu, pomiędzy:
Wyższą Szkołą Humanitas, z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec,
NIP: 644-24-46-977, reprezentowaną przez: KANCLERZA - Pana Aleksandra Dudka
zwanym dalej Liderem Projektu
a
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
zamieszkałą/łym (adres zameldowania) ………………………………………………….…………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem/czką Projektu.
I. Aneks, zgodnym postanowieniem Stron,
wprowadza do umowy ……………………………………………………………………………………….. następujące zmiany:
A. Treść określoną w § 1 ust. 5 umowy wykreśla się i zastępuje się nową treścią:
Studia podyplomowe odbywać się będą w formie tradycyjnej - w miejscu wskazanym przez Lidera projektu oraz w formie
kształcenia online według harmonogramu ustalonego przez Lidera Projektu.
B. Treść określoną w § 1 ust. 7 umowy wykreśla się i zastępuje się nową treścią:
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest uczestnictwo w min. 80% zajęć,
zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów oraz zdanie egzaminu końcowego w formie online.
C. W § 2 umowy ustęp 4 wykreśla się i zastępuje nowa treścią:
4. Forma zajęć:
a. wykłady (prowadzone w gr. ok. 26 os. – max 30% zajęć)
b. ćwiczenia i warsztaty ( prowadzone w gr max. 15 os.)
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z sytuacją epidemiologiczną, Lider projektu dopuszcza
możliwość realizacji zajęć praktycznych w grupach mniejszych niż 15 osób.
D. W § 2 umowy dodaje się ustęp 6:
6. Przedmiot umowy określony w niniejszym paragrafie będzie realizowany w formie tradycyjnej - bezpośredni kontakt z
osobą prowadzącą zajęcia i poprzez kształcenie online.
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D. Treść określoną w § 3 ust. 2 umowy wykreśla się i zastępuje się nową treścią:
2. Lider Projektu zapewnia Uczestnikowi/czce w szczególności:
a. prowadzenie zajęć przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną,
b. prowadzenie zajęć dydaktycznych w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych pomieszczeniach,
c. obsługę administracyjną procesu kształcenia,
d. wsparcie techniczne i organizacyjne zajęć - w przypadku prowadzenia zajęć w formie kształcenia online.

II. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
III. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Lidera Projektu
i Uczestnika/czki Projektu. Uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał/a się z Aneksem do niniejszej umowy
i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

(data i podpis Uczestnika/czki Projektu )

……………………………………………………

(data i podpis Lidera Projektu)

……………………………………………………
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