
Uchwala nr 991

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
zdnia22 wrze5nia 2010 r.

w sprawie wzoru ,,Umowy o warunkach otlplatnofui za studia doktoranckie"

Na podstawie art. 62 ust. I pkt. 4 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wylszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poin. zm.) Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku postanawia, co nastEpuje:

$l
Wprowadza siQ wz6r ,,Umowy o warunkach odplatnoSci za studia
doktoranckie", stanowiecy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w irycie z dniem I paidziemika20l0 r.

Senatu Ut

Prof, dr hab.



Zalqczttlk
do Uchwaty Nr 99 |

Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 22 wrzeinia 2010 r.

Umowa o warunkach odplatno5ci za studia doktoranckie

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

Pani4/Panem

legitymuj4cym siE

zamieszkalYm w . .

(dokladny adres)

podajqcym do korespondencj i adres

nr albumu zwan{ym dalej Doktorantem,

a Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowanym prz'ez:

- Dziekana Wydzialu

dzialaj4cego na podstawie upowa2nienia Rektora.

$r
ramach

dokumentem tozsamoSci

l. Uczelnia oSwiadcza, (nazwa jednostki organizacyjnej)

niestacjonameprowadzi

studia doktoranckie (narwa studi6w)

l.

3.

trwajece (liczba semestr6w) ....... . ......, zwane dalej Studiamr.

Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiqgk6w Doktoranta

i Uczelni, w tym w szczeg6lnodci warunk6w odplatnoSci za Studia.

Umowa zostaje zawarta na czas trwania Studi6w.

$2
Uczelnia zobowiq,zuje siE do zapewnienia:

l) kadry dydaktycznej, posiadajqcej

prowadzonych zaiee zgodnie ze

i prowadzenia studi6w, przyjqtymi na

Uniwersytetu w BialYmstoku,

sal dydaktycznych i wyposaZenia niezbqdnego do prawidlowej realizacji programu

studi6w zgodnie ze szczeg6lowymi zasadami organizowania i prowadzenia studi6w,

przyjEtymi na podstawie Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu

w Bialymstoku,
obslugi administracyj no-technicznej studi6w zgodnie z,e szczeg6lowymi zasadami

organizowania i prowadzenia studi6w, przyjqtymi na podstawie Regulaminu studiow

doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku.

kwatifikacje odpowiadaj4ce rodzajou'i

szczeg6lowymi zasadami organizowania

podstawie Regulaminu studiow doktoranckich

3)



4) mozliwosci korzystania ze zbior6w bibliotecznych systemu biblioteczno-

informacyjnego UwB, na zasadach obowi4zuj4cych w fJczelni'

$3

1. Doktorant oSwiadcza, ze Regulamin studi6w doktoranckich

w Bialymstoku zostal mu przedstawiony oraz ze zapoznal sig z jego tre6ci4 i

siE do przestrzegania jego postanowiefi'

Doktoranl zobowi4zuje sig do uczestniczenia w zajiciach dydaktycznych przewidzianych

w planie studi6w (stanowiqcym Zalqczntk do niniejszej umouy) oraz ich zaliczania

zgodnie z postanowieniami Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersl'tetu

w Bialymstoku.

3. Doktorant oswiadcza, iz znana jest mu tresi statutu Uniwersytetu w Bialymstoku

i Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku. TreSi tych akt6w

znajduje sig na stronie intemetowej Uczelni (wvuw.uwb edu.pl).

1. Doktorant zobowi4zuje sig

w Bialymstoku, oplaty za

$4
do wniesienia, ustalonej przez Rektora Uniwersltetu

studia doktoranckie na rzecz Uczelni w wysokoSci

zl (slownie

za calo!;t studi6w, na indywidualne konto bankowe o ru ..............

Doktorant zobowiq3uje siE do wniesieni a oplaty zakuZdy rok studi6w doktoranckich:

l) w roku akademickim .......... w rvysoko6ci ......... . ......-.. zl

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

I rata w wysokoSci ............ ....... zl do dnia

2 rata w wysoko6ci ................... zl do dnia

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

lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia. . . . .. .'. ..

2) w roku akademickim .......... w rvysokoSci ......'-'.--...... .. .... zl

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

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

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

3 rata w wysokodci ... ............ .... zl do dnia

lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia. .......

3) w roku akademickim .......... w wysokoSci ... ... ..z'l
(slownie:......... . ) z terminenl/ami jej wniesienia:

I rata w wysoko5ci ................... zl do dnia

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

3 rata w wysokoSci ... . . . .. . . . . . .. . . 21 dodnia

lub jednora::owo za caly rok w terminie do dnia...........



A

4) w roku akademickim

(slownie:. . ) z terminen/ami jej wniesienia:

I rata w wysokoSci ............. ..... zl do dnia

2 rata w wysokoSci zl do dnia

3 rata w wysokodci ............... ... zl do dnia

lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia

3.

(Nalezy podai odplatnost odpowiudajqcq pelnenu q,klowi k zralceniq w rozbiciu nq rqty :q kolejne

lsta studi6w i wlqiciwq ilo!t i wysokoit rqt, zgodnie z ustaleniomi podiQtyni pr:ez dLekana).

opr6cz oplaty okeslonej w ust. I Uczelnia pobiera oplaty za Swiadczone uslugt

edukacyjne zwiqzne z powtarzaniem zajQi z powodu niezadowalajqcych wynik6w

w nauce.

Doktorant ponosi oplaty zwiqzane z wystawieniem lub ponownym wystawieniem

dokument6w w wysokosci okeslonej w zarzqdzenit Rektora, nie wyZszej jednak niz

ustalona w przepisach odrEbnych wydanych na podstawie ustawy.

oplaty za studia s4 naleinte za czas studiowania, to jest od dnia rozpoczgcia studi6w

do dnia rozwiqTania lub wygaSnigcia umolvy, zgodnie z postanowieniami $ 5'

w przypadku nieterminowego wnoszenia oplal za studia Doktorant zobowi4zany jest

do zaplaty odsetek ustawowy ch za ku;zdy dzieri zwloki, liczEc od dnia wymagalnosci, bez

dodatkowego wzywania Doktoranta do zaplary Vzez UczelniQ.

w przypadku zmiany wysokoSci oplaty Strony podpisujq aneks do umowy. Informacja

o zmianie wysokosci oplat zamieszczana jest r6wniez na tablicy informacyjnej Wydzialu

oraz stronie intemetowej Wydzialu www..... . . .. . . . .

$5

l. Doktorant moze wypowiedziei umowg poprzez zloaenie rezygnacji jedynie w formte

pisemnej pod rygorem niewainoSci.

5.

W przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w przed terminem ich rozpoczqcia

Doktorantowi przysluguje zwrot wniesionej oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub

przesylki.

W przypadku pisemnej rczygnacii ze studi6w po terminie ich rozpoczEcia oplata

podfegaj4ca zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zaig( oraz

o kosa przelewu lub przesYlki.

zloi.enie pisemnej rczygna$i wskazanej w ustQpach poprzedzajqcych jest r6wnoznaczne

z rozwiqzaniem umowy. Za dzieh rozwiqzania umowy uznaje sig dziei, w kt6rym

Uczelnia otrzymala oswiadczenie Doktoranta o rezygnacji ze studi6w. Rozwi4zanie

umowy powoduje skreSlenie z listy doktorant6w.

w razie zalegania z platnosci4 za studia doktoranckie Uczelnia moize rozwiuta(, niniejsz4

umowg po pisemnym wezwaniu Doktoranta do zaplaty i bezskutecznym uplywie

dodatkowego 7-dniowego terminu

w razie zalegani^ z oplat4 wskazanq w $ 4 ust. 3 Uczelnia moze rczwiqz^L niniejszq

umowe po pisemnym wezwaniu Doktoranta do zaplaty i bezskuteczmym uplywie

dodatkowego 7-dniowcgo terminu.

7. podjgcie decyzji o skresleniu z listy doktorant6w. w przypadkach wymicnionych w

Requlaminie studi6w doktoranckich innych niZ wskazane w ust. 5 i6 ninie.iszego

o.

7.

l.

,l

o.



paragrafu, jest r6wnoznaczre z wypowiedzeniem umowy przez uczelnig. ostateczny

charakter decyzji o skresleniu z listy doktorant6w skutkuje rozwiq,zaniem niniejszej umowy.

g. strony mog4 rozwiazai umowQ na mocy porozumienia stron. Kaada ze Stron umowy

zobowi4zanajest do wypelnienia swoich zobowiqzafi do dnia rozwiqzania umowy'

9. Umowa wygasa z chwil4 ukonczenia studi6w przez Doktoranta.

$6
I . Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci'

2. Wszelkie spory wynikaj 4ce z niniejszej umowy strony poddaj q rozstrrygrugclt przez

wla3ciwy sad, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postEpowania cywilnego'

$7

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu

studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejnoSci zastosowanie

majq przepisy Kodeksu Cywilnego'

$8
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzempluzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Doktorant ZaUczelnig


