
ANEKS DO UMOWY NR REF …………..……\2018\2019\ O ŚWIADCZENIE USŁUG 

EDUKACYJNYCH  

( zmienionej Aneksem z dnia  określającym  warunki uczestnictwa w projekcie: „D.N.A. 

WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB” 

POWR.03.05.00-00-Z231/17)  

z dnia (wypełnia pracownik uczelni) ………….………………………………….., zawarty  

w Gdańsku/Gdyni pomiędzy: 

Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A,  

80-266 Gdańsk, reprezentowaną przez (wypełnia pracownik 

uczelni)…………………………………………………………………………………,  

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wicekanclerza Wyższej Szkoły Bankowej  

w Gdańsku Małgorzatę Bednarek, zwaną w dalszej części aneksu „Uczelnią”,  

a  

Panem/Panią  
 

……..……………………………………………,     PESEL 

 

  
zwanym/ną w dalszej części umowy „Studentem” lub „Uczestnikiem projektu”. 

 

§ 1. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że: 

a) Student podpisał w dniu ……………. z Uczelnią umowę nr ……………….. 

o świadczenie usług edukacyjnych dla kierunku ……….……………………, 

specjalność …………………………………tryb……………. (zwaną dalej Umową), 

b) Student podpisał w dniu ……………. z Uczelnią Aneks określający  warunki jego 

uczestnictwa w projekcie: „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – 

Zintegrowany Program Rozwoju WSB” POWR.03.05.00-00-Z231/17, 

c) Student wystąpił do Uczelni z wnioskiem z dnia ………………….o zmianę kierunku 

/specjalności/trybu studiów z ………………………………………………. na 

…………………………………………………… i uzyskał zgodę Dziekana na taką 
zmianę od (data) ………………………………………………., 

§ 2. 

Mając na uwadze powyższe Strony zgodnie zmieniają treść opisanych wyżej: umowy o 

świadczenie usług edukacyjnych z dnia ……………..i Aneksu z dnia …………… w zakresie 

dotyczącym kierunku/specjalności/trybu studiów w ten sposób, że poczynając od dnia 

…………………………….. przedmiotem tej umowy i Aneksu jest świadczenie usług 

edukacyjnych na kierunku/specjalności/trybu …………………. W związku z tym, że nowy 

kierunek/specjalność/tryb studiów korzystają z dofinansowania w ramach projektu pn. 

„D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB” 

POWR.03.05.00-00-Z231/17 obowiązują nadal postanowienia Aneksu z dnia 

………………… dotyczące zniżki czesnego. 

 

§ 3. 

Student rozpocznie kształcenie na nowym kierunku/specjalności/trybie studiów zgodnie z 

           



obowiązującym programem studiów od ……………… semestru, a różnice programowe 

uzupełnione zostaną przez Studenta zgodnie z pismem Dziekana z dnia ……………..  do dnia 

……………………… 

§ 4. 

Pozostałe postanowienia umowy o świadczenie usług edukacyjnych z dnia ………….i 

Aneksu z dnia ……………. pozostają bez zmian. Aneks niniejszy sporządzono w 2 

egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 


