
Uchwala Nr 641
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 23 kwietnia 2008 roku

w sprawie wzoru ,,Umowy o worun*och odplalnoici zo sludia,,

srw zwiqzku z wprowadzeniem. poczg\,!'szy od roku akademickiego 2o0g/z0og,
sy-stemu platnosci zbiorowych wprowadza sig nowy wz6r,,umowy o warunkach odplatnosci
za studia", sranowi4cy zal4cznikdo niniejszej Uchwaly.

s2
l. 'fraci moc uchwala NR 523 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia

2007 roku w sprawie zmiany wzoru,,Umowy o warunkach odplatnoSci za studia,,

2. lJchwala wchodzi w Zycie z dniem I wrzejnia 200g roku.

Senalu U,

Prof. dr ha Nikitorowicz

P4ewodniczqcy



Znl\czrik
do Uchrvilly Nr 64 |

:ie[{rhl
Uniwcrsytetu w Bialyrrstokrl
z dnln 23 04 2008 | .

Umowa o warunkach otlplatno3ci za stutlirr

rnl<Lr w BialynrstokLl prnri@iryt

zwan{ynt dalcj Shrdentern, a

Uniwcrsytetenr w BialyrnstokLr. zwanej dalej Uczelni4 rcprezentowan4 l)rzcz:

dz.ia lrrjqcego na poclstawie rrpowa2nienia Rektor.a

Przcdnt iotcnr trnlowy jest okrc5lenie waluuk6w oriplanrlsl"l - .,raiu nn podstawie art. I 60 1st, 3 lsrawy
227 lipca 2005 t. - Prowo o,tzkolnictwie wl,zszyn (Dz. U. nr 164, p6z. 1365 zp6i1. zm.), zwat 

".1 
.lnl"1 urturr4

Uczehria zobowiitzqje siq do odpfatnego kztalcenia StuOj2tu nu

Uczelnia z.ol.nwiilzrle sig do z:rpewnierria do korica okrc.rlr't ,a;o*,
l) sPe|rierria wynragari wyrrikaj4cycrr z ploglarrr6w lraucz"rlria uohwaronycrr na podstawic

ohrwrilzrr j4cych slandardciw l<sztalcenia,
l<adly dydal<tycznej posiadaj4ccj odpowiednic krvalilikacje,
salclyclaktycznych i wypr do lcalizaij i prncesrr kszlalccnia na kierunku sludi6w,
obshlgi atlrn in istracyjuo-t
n)o2liwoSci kolzystauia p r6w Ujblioteki.

2)
3)
1)
s)

64
l. [ ]c;rclnia odwiadcza, z_e:

l) wanrrrki stLrdi6w s4 okreilorre zgodnie z wyrnnganianri art.
stu(liowilria w kole-jnyrn rol<u ak./senrestrzr, zltwieraiace:
rvyklirtliw. iwic;cri. laborirtor.i6w i praktvk.,katnit*is
wriv. t. ich sbltniami naukowynri, rnicjscc. as i sposob

lo wiadonrojci StU(lcnta (za poSredrrictwcnr slrony
t) pr.z.ed rcz4toczgcienr kaurlego roku ak./setnestru.
anicrn tytLrlu zawodowego rlagistr.a/liccno jatn uo
zobowiqzujc sig.jc trirzyrnywai do korica okr.e su

2 StLrdcnt oSwiadca. ic t'tttnty jast rnu Slatut Uczxhi oraz l{cgularnin Studiriw ohorvi:puj4cy w gczcllri,
ktor-v oktcilir prawa i oLrorvi4zki Stu(lerta. 'llcsc sratutu i t(-cgulamirru srrrdi6w zna.iiule siq no J.,,,,,"
iirternc(owc-i Le ze lrri wrvw..............


