
Uchwala nr 990
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 22 wrze6nia 2010 r.

w sprawie wzoru 
',umowy o warunkach otlpratnoici za sludia wyisze',

Na podstawie art. 62 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. prawo
o_ szkolnictwie wyhsrym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 , pOin. zm.) Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku postanawia, co nastgpuje:

$l
wprowadza sig wz6r ,,Umowy o warunkach odplatnosci za studia wyhsze,,,
stanowi4cy Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

$2l. Traci moc uchwala nr 641 Senatu uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
23 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru ,,Umowy o warunkacir odplatnosci za
studia".

2. Uchwala wchodzi w irycie z dniem I stycznia 20ll r.

Przewodniczqcy
S e n at u U n iw e rcy tet urfi 4 tay ms to * u

Prof. dr hob. J,



Zalqcmik
do Uchwaly Nr 990
Senatu
Uniwersyte(u w Bialymstoku
z dnia22 wrze{nia2010 r.

Umowa o warunkach odplatnofci za saudia wyisze

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Bialymstoku pomiQdzy:

Pani4./Panem

legitymujqcym sig dokumentem to2samoSci

(dokladny adres)

podajqcym do korespondencj i adres

nr albumu zwan{ym dalej Studentem,

a Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowany m przez:

- Dziekana Wydzialu

dzialaj4cego na podstawie upowaZnienia Rektora.

$r
Przedmiotem umowy jest okreSlenie warunk6w odplatnodci za studia
ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie vqr.zszym (Dz.
z poin. Tn.),zwanej dalej ustaw4.

na podstawie art. 160

U. nr 164, poz. 1365

$2
Uczelnia zobowiEZuje sig do odplatnego kszalcenia Studenta na

5-letnich studiach magisterskich niestacjonamych na kierunku
pocz4wszy od roku akademickiego ... . . . . .. .

3-letnich studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych na kierunku
pocz4wszy od roku akademickiego . . . . .. .. ..

2-letnich studiach drugiego stopnia niestacjonamych na kierunku. . . . . . . ..

pocz4wszy od roku akademickiego. . .. .. . . . . .

(nalezy podad wlaSciwy poziom ksaalcenia)

ril
lJczclnia zobowi4zuje siQ do zapewnienia do kodca okresu studi6w:
l) spelnienia wymagafi wynikaiqcych z programtiw nauczania uchwaronych na podstawre

obowi4zuj4cych standard6w ksztalcenia,
2) kadry dydaktycznej posiadajqcej odpowiednie kwalifi kacie.
3) sal dydaktycznych i wyposa2enia niezbg<lnego do realizacji procesu ksztalcenia na

kierunku studi6w.
4) obslugi administracyjno-technicznei studi6w.



5) moZliwoSci korzystania przez Studenta ze zbior6w Biblioteki.

$4
l. Uczelniaoiwiadcza,2e:

l) warunki studi6w sq okreSlone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 16l ustawy,
a szczegolowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim,/semestrze,
zawieral4ce: wykaz przedmiot6w wraz z liczbq godzin wyklad6w, iwiczeri,
laboratori6w i praktyk, wykaz nazwisk os6b prowadzEc ych zajpciadydaktyczne wraz
z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas ispos6b ich prowadzenia oraz warunki
zaliczenia poszczeg6rnych przedmiot6w, bgd4 podawane do wiadomosci studenta
(za poSrednictwem strony intemetowej Wydzialu... .....
www ............ oraz na tablicy ogloszeri) przed rczpoczpciem kaZuego
roku akademickiego/semestru,

2) podjgte przez Studenta studia koriczq sig uzyskaniem tytulu zawodowego
magistra,/licencjata, do nadawania kt6rego Uczernia ma uprawnienia i zobowiqguje srE
je utrzymywai do korica okesu wskazanego w $ 2.

2 student zobowiq,zuje sig do uczestniczenia w zajgciach dydaktycznych p rzewidzianycn
w planie studi6w (stanowi4cym Zarqcznik Nr r do niniejszej umowy) oraz ich zaliczanta
zgodnie z postanowieniami Regulaminu studi6w Uniwers),tetu w Bialymstoku.

3' Student oswiadcza, ze znany jest mu Statut uczelni oraz Reguramin Studi6w
obowi4zui4cy w Uczelni, kt6ry okredla prawa i obowi4zki Studenta. Tres6 statutu r
Regulaminu studi6w znajduje sig na stronie intemetowej uczelni (www.uwb.edu.pr).

$5l. Student zobowiq,zuje

Bialymstoku, oplaty

wniesienia, ustalonej przez Rektora Uniwersytetu w
na rzecz Uczelni w wysokoSci

(slownie
) za calo!;(, studi6w.

na indywidualne konto bankowe o nr

Student zobowiqguje sig do wniesienia oplaty za studia:

I) w roku akademickim w wysokoSci ....................... zl
(slownie: ...) z terminen/ami jej wniesienra:
I rata w wysokoSci zl do dnia

2 rata w wysoko3ci ................... zl do dnia

3 rata w wysokojci ................... zl do dnia

lub jednorazowo .za caly rok w terminie do dnia.

2) w roku akademickim w wysokoSci ....................... z,l

(slownie:

I rata w wysokoici ................... zl do dnia

2 rata w wysokoSci ................... zl do dnia

3 rata w wysokosci ................... zldodnia

siE do

za studia

lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia

... ) z terminem,/ami jej wniesienra:



3.

4.

3) w roku akademickim w wysokoSci ....................... zl

(slownie:...... . .. ..) z terminem,/ami jej wniesienia:

I rata w wysokodci . . . . .. . . . ... . . . . . .. zl do dnia

2 rata w wysokoSci ................... zl do dnia

3 rata w wysokoSci ................... zl do dnia

lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia

).

(Nalezy podac odplatnosc odpowiadai4cq pelnemu cyklowi ksaalcenia w rozbiciu na raty za kolejne
lata studiow i wlasciwq ilosc i wysoko$c rat, zgodnie z ustaleniami po igtymi przez dziekana).

w przypadku nieterminowego wnoszenia oplaty za studia Student zobowiqzany jest do
zaplaty odsetek ustarvowych za kazdy dzieri zwloki, liczqc od dnia wymagalnosci, bez
dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przezlJczelnig.
w przypadku zrniany wysokosci oplaty Strony podpisui4 aneks do umowy. Informacja o
zmianie wysokosci oplat zamieszczana jest r6wniez na tablicy informacyjnej oraz stronie
intemetowej Wydzialu \4'ww .. . . .. . .. . . ..

Opr6cz oplaty okreSlonej w ust. I Uczelnia pobiera oplaty za Swiadczone uslusi
edukacyjne zwiEzane z:

1.1 powtarzaniem zajEi z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce,
2) prowadzeniem :zajgi nie objEtych planem studi6w.

6. student ponosi oplaty zwiqzane z wystawieniem lub ponownym wystawieniem
dokumentow w wysokosci okreslonej w zatz4dzeniu Rektora, nie wy2szej jednak niZ
ustalona w przepisach odrqbnych wydanych na podstawie ustawy.

$6
uczelnia, spelniai4c w procesie prowadzenia studi6w wymagania wynikai4ce z przepis6w
o ochronie danych osobowych, naklada na studenta obowi4zek pisemnego jej powiadamiania
o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania
wykonania tego obowi4zku obciq2at, bgdq Studenta.

$7l. sludent mo2e wypowiedziei umowg poprzez zro2enie rezygnacji jedynie w formie
pisemnej pod rygorem nicwaznoSci.

2. w przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w przcd terminem ich rozpoczEcia studentowi
przysluguje zwrot wniesionej oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesylki.

3. w przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w po tcrminie ich rozpoczgcia oplata
podlegai4ca zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajpt oraz o
kosa przelewu lub przesylki.

4. zlo2enie pisemnej rezygnacji w terminach okreslonych w ust. 2 i 3 jcst r6wnoznaczne z
rozwi4zaniem umow. za dzien rozwiqzania umouy uznaje sip dziefi, w kt6rym Uczelnia
otrz.ymala oSwiadczenie Studenta o rezygnacji ze studi6w.

5 w razie zalegania z platnosciE za studia Uczelnia mole rczwiqtac niniejszq umowg po
pisemnym wezwaniu Studenta do z.aplaty i bezskutecznym uplywie dodatkowego 7_

dniorvego terminu.
6. W razie zalegania z oplat4 wskazan4 w $ 5 ust. 5 Uczelnia rno?,e rozwiqz.ac ninielsz4

umowg po pisemnym wezwaniu Studcnta do zaplaty i bezskutecznym uplyw.ie
Jodatkowcgo 7-dniowcgo lcrminu.



7. Podigcie decyzji o skrcsleniu z listy student6w, w przypadkach wymicnionych w
Regulaminie studi6w uniwersytetu w Bialymstoku innych niz wskazane w ust.5 i6
niniejszego paragrafu, jest r6wnoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez UczelniE.
Skutkiem ostatecznych decyzji o skesreniu z listy student6w jest rozwiqzanie ninieiszer
umo\\y.

Strony mogq rozwiqza( umowg na mocy porozumienia stron. Ka2da ze Stron umoll.,r
zobowi4zana jest do wypelnienia swoich zobowiqzari do dnia rozwiEzania umowy.
Umowa wygasa z chwilE ukoficzenia studi6w przez Studenra.

$8
Zmiana postanowiefi Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
w sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 mai4 zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej Umowy Strony poddajE rozstrzygnipciu przez
wlaSciwy s4d, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.
Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmiEcych egzemprarzach, po l egzemplarzu dla
kazdei ze Stron.

8.
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Student Za Uczelnig


