
Uchwala nr 523
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprowie zmiany wzoru ,,Umowy o wsrunkuch otlplotnoici za sludia"

W zwiqzku z postawionym pnez Urz4d Ochrony Konkur.encj i

i Konsurnent6w t.arzutern naruszenia przez Uniwel.sytet w Biaiymstoku
zbiorowych interes6w konsument6w, Senat Uniwersytetu w Bialymstoku na
podstawie art. 62 ust. I pkt. I I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r prawo o
szkolnictwie wyLszym (Dz. U. Nr 1 64 po2.1365 z poLn. zm.) zatwierdzil zmiany
we wzorze ,,Urnowy o warunkach odplatnoSci za studia". Zatwierdzony wz6r
,,Umowy o warunkach odplatnoSci za studia" stanowi Zalqcznik do niniejszej
Uchwaly.

Przewodnicztlcy
Sc nat u U n iw ersytcy"l-f ioly msto k u

/ '/ /^t
Prof. dr hab. Jerz/ l$ikitorowicz

Zalqcznrk (io Iichwaly nr 52]



Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

umowa o warunkach ooo,",no.ifll ::J;il"'"'oot'
Umowa zawarta w dniu...............2006 roku w Bialymstoku pomipdzy:
Paniq,/Panem............
legityrnuj4cym sig dokumentem tozsamoSci zamieszkallm w ......,........ ul. ...............
podaj4cym do korespondencji adres............,,.......
nr llbumu...........,.,
zwanay'ym dalej Studentem, a

Unirversytetem w Bialymstoku, zwanej dalej Uczelni4, reprezentolvan4 prz€z:
Dziekana Wydzialu

dzialajEcego na podslawie upowaznienia Rektora

$l
Przedmiotem umowy jest okreSlenie warunk6w odplatno5ci za studia na podstawie an. I60 ust. 3 usrawy
z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzs4)m (Dz. U. nr I64, p6z. 1365 z p62n. zm.), zwanej dalej
ustaw4.

s2
Uczelnia zobowiEzuje sig do odplatnego ksztalcenia Studenta na
5 letnich studiach magisterskich niestacjonarnych na kierunku
akademickiego 2006/2007
3 letnich studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych na kierunku
akademickieeo 2006/2007

pocz4wszy od roku

pocz4wszy od roku

Bqdi podat inny czas studi6w hcLdi stopiert ksztalcenia

$3
Uczelnia zobowi4zuje sig do zapewnienia do kofica okresu studi6w:
I) spelnienia wymaga6 wynikai4cych z progrum6w nauczania uchwalonych na podstawie

obowi4zuj4cych standard6w ksztalcenia,
2) kadry dydaktycznej posiadaj4cej odpowiednie kwalifikacje,
3) sal dydaktycznych i wyposa2enia niezbgdnego do realizacji procesu ksztalcenia na kierunku studiow,
4) obslugi administracyjno-technicznej studi6w,
5) moZliwoSci korzystania przez Studenta ze zbior6w Biblioteki.

$4
L Uczelnia oSwiadcza, 2e:
l) warunki studi6w sq okreslone zgodnie z wymaganiami art. 160 i l6l ustawy, a szczeg6lowe warunxr

studiowania w kolejnym roku ak./semestrze, zawieraj4ce: wykaz przedmiot6* *raz t liczbq godzin
rvyklad6w, iwicze6, laboratori6w ipraktyk, wykaz nazwisk os6b prowadzqcych zajgcia dydakiyczne
wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i spos6b ich prowadzenia oraz rvarunki zaliczenta
poszczegolnych przedmiot6w, bqd4 podarvane do wiadomoSci Studenta (za poSrednictwem strony
interneto\vej www ... .. . . . . oraz na rablicy ogloszerl) przed rozpoczpciem kaZdego roku ak.,,semestru.

2) podiQte przez Studenta sludia koicze sig uzyskaniem tytulu zawodowego magistrtlicencjala do
nadawania kt6rego Uczelnia ma uprawnienia i zoborviqzuje sig je utrzymywao do koica- okresu
rvskazanego w $ 2.

2. Student oiwiadcza, ze znany jest mu Statut l)czelni oraz Regulamin Studi6w obowiqzuj4cy w Uczelnr,
ktory okreSla prawa i obowiqzki Studenta. Tresi Statutu i Regulaminu Studi6w znajOuje iip na stronie
intcrnetorvej Uczelni www..............

ti5
l. Studcnt zoborviqzuje sig rvnieSi oplatg za studia w roku akademickim 2006,,07 rv rvysokuSci

zlotych (slownie: .) z terminem.atni jej rvniesienia: I rata rv
rv-v- sokosci .......... zlotych do ............, ll rara w w]soko(ci .......... zlotych do ................... lub
lcdnorazowo za caly rok w tcrminie do



L
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6
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student zobowiqzuje siQ do wnoszenia oplat za korejne rata studiriw przed rozpoczgciem kaZdego
roku/semestru w terminach: I rata do ...,....... ka2dego roku, II rata do . . . . . . . . . . , , kazdego roku luo
Jednorazowo za caty rok w terminie do .........,., kaZdeso roku.
oplaty za studia student wnosi na konto lub w lasie Uczelni, a dow6d rvprary przedsrawia
rv Dziekanacie Wydzialu
W prrypadku nieterminowego rvnoszenia oplaty za studia Studenl zobowiazany jest do zaplaty odsetek
ustarvowych za kazdy dzieh zwloki liczqc od dnia wymagalnoici bez dodatkowego wzywinia studenta
do zaplaty przez Uczelnig.
W przypadku zmiany wysokoSci oplaty Strony podpisuj4 aneks do umorvy. Informacja o zrnianie
wysokosci oplal zamieszczana jest rownie2 na tablicy informacyjnej oraz stronie internetorvej www. .
opr6cz oplat okreslonych w usr. l i 2 Uczernia pobiera opraty za srviadczone uslugi Jdukacyjne
z\\t+zane z.
powtazaniem zajQc z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce,
prowadzeniem zajpi nie objqtych planem studi6w.
student ponosi oplaty zwi4zane z wystawieniem rub ponownym wystawieniem dokument6w rv
wysokosci okreslonej w zarz4dzenfu Rekrora, nie rvyzszej jednak ;iz ustalona w przepisach odrgbnych
rvydanych na podstawie ustawy.

$6
Uczelnia, spelniai4c w procesie prowadzenia studiow, wymagania wynikaiqce z przepis6w o ochronie
danych osobowych, naklada na studenta obowiqzek pisemnego 1e.| powiadamiania o zmianie jego dany'r
osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wyionania tego obowiqzku obciqzai uEoa
Studenta.

$7
Student mo2e wypowiedziei umowg poprzez zlozenie pisemnej rezygnacli.
w przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w przed terminem ich rozpoczgcia studentowi przysluguje
zwrot wniesionej oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesylki.
w przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w po terminie ich rozpoczgcia, oprata podregaiqca zwrotowi
jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajgi oraz o koszt przeier,lu iuU przesytti.
Zlozenie pisemnej rezygnacji w terminach okreSronych w ust. 2 i 3 jest r6wnoznaczne z rozwi4zaniem
rlmowy. za d'zieh rozwi4zania umowy uznaje si9 dzieri, w kt6rym Uczelnia otrzymala odwiadczenie
Studenta o rezygnacji ze studi6w.
Podjpcie decyzji o skreileniu z risty studentow jest r6wnoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez
uczelnig. Uprawomocnienie sip decyzji o skresleniu z risty student6w jest r6wnoznaczne
z rozwiqzaniem umowy.
strony mog4 rozwi4zai umowp na mocy porozumienia stron. Kazda ze stron umowy zobowiqzana jest
do wypelnienia swoich zobowiqzaf do dnia rozwiqzania umowy.
Umowa wygasa z chwilq ukoriczenia studiow przez Studenta.

s8
Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2nodci.
w sprawach nie unormowanych niniejszq umowq maiq zastosowanie odporviednie przepisy Kotreksu
Cywilnego.
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Wszelkie spory rvynikajqce z niniejszej
zgodnie z postanowicniami kpc.

Umowy, Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez rvlaScirvy sqd,

L,rno$a zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemprarzach, po I egzenrprarzu dra kazdej ze
Stron.

STUDENT UCZELNIA


