Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu

UMOWA
zawarta w dniu ……………………. 2019 roku w ……………………..

pomiędzy:
Wyższą Szkołą Humanitas, z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec,
NIP 644-24-46-977, reprezentowaną przez:
KANCLERZA – Aleksandra Dudka
zwanym dalej Liderem Projektu

a:
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałą/łym (adres zameldowania) ………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem Projektu.

§1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Uczestnikowi/czce projektu nieodpłatnego wsparcia
w ramach projektu „Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji
w sprawach gospodarczych”. Projektu 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.
2. Uczestnik/czka studiów podyplomowych otrzymuje wsparcie w postaci udziału w studiach
podyplomowych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie
z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Projektu. Ww. dokumenty dostępne są w formie
elektronicznej na stronie internetowej www.humanitas.edu.pl.
3. Udział Uczestnika/czki w studiach podyplomowych w ramach Projektu jest bezpłatny pod
warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz Regulaminu Projektu.
4. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika zwrotu kosztów jego udziału
w projekcie, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin Projektu.
5. Studia podyplomowe odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Lidera Projektu
oraz według ustalonego przez niego harmonogramu.

6. W przypadku przerwania nauki Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do złożenia
pisemnej rezygnacji Liderowi Projektu.
7. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest uczestnictwo
w min. 80% zajęć, zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów oraz zdanie
egzaminu końcowego.
8. Lider projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników
projektu w przypadku naruszenia przez niego/niej Regulaminu Projektu.

§2
Przedmiot Umowy
1. Umowa określa zasady i warunki uczestnictwa w studiach podyplomowych pt.: „Praktyczne
studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych”.
2. Program studiów podyplomowych, terminy i miejsce zjazdów dostępne będą na stronie
internetowej Wyższej Szkoły Humanitas – www.humanitas.edu.pl.
3. Zaproponowane w ramach programu studiów przedmioty będą realizowane następującymi
metodami:
a. wykłady,
b. ćwiczenia, warsztaty,
c. symulacje mediacji,
d. case study,
e. metoda projektowa,
f. superwizja.
4. Forma zajęć:
a. wykłady (prowadzone w gr. ok. 26 os. – max 30% zajęć)
b. ćwiczenia i warsztaty ( prowadzone w gr max. 15 os.)
5. Organizacja studiów w formie zjazdów słuchaczy w terminach zgodnych z ustalonym
harmonogramem, przy założeniu realizacji – 175 godzin zajęć/1 grupę (1h=45 minut)

§3
Obowiązki Lidera Projektu
1. Do obowiązków Lidera Projektów w ramach niniejszej Umowy należy:
a. udzielenie Uczestnikowi/czce studiów podyplomowych wsparcia szkoleniowego
określonego w §2,
b. przekazanie Uczestnikowi/czce studiów podyplomowych świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych realizowanego w ramach Projektu, pod warunkiem
wypełnienia przez Uczestnika/ki zobowiązań określonych w §1 pkt 7 Regulaminu.
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,

§4
Oświadczenia Uczestnika Studiów Podyplomowych
1. Uczestnik/czka studiów podyplomowych oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej Umowy:
a. nie uczestniczy w innym szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,
którego cel i program są analogiczne do celu i programu Projektu będącego
przedmiotem niniejszej Umowy
b. deklaruje uczestnictwo w Projekcie, co potwierdza podpisaniem deklaracji,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
d. nie będzie wnosił roszczeń w przypadku konieczności wprowadzenia przez Lidera
Projektu zmian, o których mowa w §7 Regulaminu projektu.
e. Uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem projektu i akceptuje
wszystkie jego postanowienia.
f. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że wszystkie jego/jej dane zawarte
w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich
zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym
Partnera Projektu.
g. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie
to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć oraz filmów z zajęć
prowadzonych w ramach Projektu.

§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, postanowienia statutu Lidera Projektu oraz innych
przepisów wewnętrznych obowiązujących u Lidera Projektu, wytyczne instytucji biorących
udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zapisy wniosku
o dofinansowanie.
3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących
wyniknąć w związku z realizacją Umowy.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze
postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Lidera Projektu.

…………………………………………………………..
(data i podpis Uczestnika/czki)

………………………………………………………………
(data i podpis Lidera Projektu)

