
Uchwala nr 992
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 22 wrze6nia 20t0 r.

w sprawie w^oru,,(.Imowy o warunkach otlplatnoici za studia podyplomowe,,

Na podstawie art. 62_ust. I pkt. 4 ustawy z dnia 27lipca 2005 r. prawoo szkolnictwie wy2srym , (Dz. lJ. Nr 164 poz. 1365 z poin. ,r.; 
-S"nu,

Uniwersytetu w Biatymstoku postanawia, co nastEpule:

wprowadza siQ wz6r ,umowy 
$ot 

**u*".h odplatnosci za studiapodyplomowe", stanowiqcy Zalqcznikdo niniejszej Uchwaiy.

{i2
Uchwala wchodzi w iryciez dniem I pifudziemika2}I} r.

Senatu (Iniwersytetu

Prof, dr hab. Jeti4y



Zalqcznik
do Llchwaly Nr 992
Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 22 wrzetnia 2010 r.

Umowa o warunkach odplatnof ci za studia podyplomowe

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

Paniq/Panem

legitymuj4cym sig dokumentem toZsamoSci

zamieszkalym w

(dokladny adres)

podajEcym do korespondencji adres

nr albumu zwandymdalej Sluchaczem,

a Uniwers)'tetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowany m przez:

$r
L Uczelnia oSwiadcza, 2e w ramach (nazwa jednostki organizacyjnej)

. . prowadzi studia podyplomowe (nazwa

studi6w)

trwaj4ce (liczba semestr6w) ........ . .... .., zwane dalej Studiami.

Przedmiotem umowy jest okejlenie wzajemnych praw i obowi4zk6w Sluchacza
i Uczelni, w tym w szczeg6lnodci warunk6w odplatnoSci za Studia.
Umowa zostaje zawarta na czas trwania Studi6w.3.

$2
Uczelnia zobowiq.zuje sig do zapewnienia:
l) kadry dydaktycznej, posiadai4cej kwarifikacje odpowiadai4ce rodzajowi prowadzonych

'za1gt' zgodnie ze szczegorowymi zasadami organizowania i prowadzenia studi6w.
przyigtymi na podstawie Regulaminu studi6w podyplomowych Uniwersytetu w
Bialymstoku,

2) sal dydaktycz.nych i wyposa2enia niezbEdnego do prawi<Jlowej realiz.acji programu
studiriw zgodnie z.e szczeg6rowymi zasadami organizowania i prowadzenia studitrw,
przyiqtymi na podstawie Regulaminu studi6w podypromowych uniwersytetu
w Bialymstoku,

3) obslugi adm inistracyj no-technicznej studi6w zgodn ie z.e sz.czcglrowymi zasadamr
organizowania i prowadzenia studi6w, przyiEtymi na podstawie Regulaminu studi6w
podyplomowych Uniwersytctu w Bialyrnstoku,



4) moZliwosci korzystania ze zbior6w bibriotecznych systemu bi blioteczno-informacyjnego
UwB, na zasadach obowi4zuj4cych w Uczelni.

2.

l.

$4I Sluchacz zobowi4zuje sig do wniesienia, ustalonej przez Rektora Uniwersvtetu
w Bialymstoku, oplaty za studia podyplomowe (nazwa studi6w)

$3
Sluchacz oSwiadcza, i.e Regulamin studi6w podyplomowych Uniwersytetu
w Bialymstoku zostal mu przedstawiony orcz ze zapoznal sig z jego tresci4 i zobowi4zuje
sig do przestrzegania jego postanowieh.
Sluchacz zobowi4zuje siE do uczestniczenia w zajgciach przewidzianych w planie studi6w
(stanowi4cym Zal4cznlk do niniejszej umowy) oraz ich zaliczania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu studi6w podyplomowych unrwersytetu w Biarymstoku.

na rzecz Uczelni w wysokoSci (wysokoSi oplaty)

(slownie . ... ......), za caloSi studi6w,
na rachunek bankowy Uczelni o nr

2. Sluchacz zobowi4zuje siE do wniesieni a oplaty zastudia podyplomowe:
l) w roku akademickim w wysokoSci .........-............. zl

(slownie: ....... .. ... ... ) z terminem,/ami jej wniesienia:
I rata w wysokoSci ................... zldodnia
2 rata w wysokoSci .. . ... . .. ... . . . .. .. zl do dnia

3 rata w wysokosci ................... zl do dnia

lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia ..........
(Nale2y podat o'rprqtnost odpowiadoiqcq pernenu cyklowi kszrarcenia w rozbiciu nq rqty za kote.nelala,sludi6w iwlaiciwqiloii i v,ysokoii rat, gotlnie z usrulenrumi po(tjetyni przez kierowhikd stu.li6repodyptotnowych )

3' opr6cz oplaty okresronej w ust. l Uczelnia pobiera oplaty za swiadczone uslugi
edukacyjne zwi'zane z realizaciq ewentualnych r6znrc programowych, w przypadku
wznowienia studi6w po skredleniu.

4 Sluchacz ponosi oplaty zwiqzane z wystawieniem swiadectwa ukoriczenia studi6w
podyplomowych oraz - w przypadku utraty tego doKumentu - za wystawienie legoduplikatu w wysokosci okesronej w zarz4dzeniu Rektora, nre wyzszej jednak niz ustalona
w przepisach odrqbnych wydanych na podstawie ustawy.

5 oplaty za studia podyplomowe s4 nale'n e za czas studiowania. to jest od dnia rozpoczgcra
studi6w do dnia rozwi4zania lub uygainigcia umowy, zgodnie z postanowieniami $ 5.6 w przypadku nieterminowego rvnoszenia oprat za studia sruchacz zoborviqzal-ry .lestdo zaplaty odsetek ustawowy ch z.a ku2dy dzieri zwloki, licz4c od dnia wymagarnosci, bez
dodatkowego wzywania sluchacia do zaplaty przez lJczelnip.

7. W przypadku zmiany wysokoSci oplaty Strony podpisuj4 aneks do Umowv.



4 zlozenie pisemnej rezygnacji wskazanej w ustgpach poprzedzaiqcychj est r6wnoznacznez rozwr4zaniem umory. Za dzieh rczwiEzania umowy uznaje sig dzieh, w ktorym
uczelnia otrzymala oswiadczenie sluchacza o rezygnacji ze studi6w. Rozwiqzanie umowy
powoduje skreSlenie z listy sluchaczy.

5 w razie zalegania z pratnoici4za studia podyplomowe Uczelnia mo2e rozwiqza(,ninie1sz4
umowg po plsemnym wezwaniu Sluchacza do zaplaty i bezskutecznym uplywie
dodatkowego 7-dniowego terminu.

L Sluchacz mo2e wypowiedziei umowE
pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

2. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w
Sluchaczowi przysluguje zwrot wniesionej oplaty
przesylki.

3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze
podlegajqca zwrotowi jest pomniej szana
o kosZ przelewu lub przesylki.

6. W razie zalegania z oplatq wskazan4 w $ 4 ust. 3
umowQ po pisemnym wezwaniu Sluchacza do
dodatkowego 7-dniowego termlnu.

$5
poprzez zlo2enie rezygnacji jedynie w formie

przed terminem ich rozpoczgcia
pomniejszonej o kosa przelewu lub

studi6w po terminie ich rozpoczEcia oplata
proporcjonalnie o koszy odbytych zajgc oraz

Uczelnia moZe rozwiqza(, niniejsz4
zaplaty i bezskutecznym uplywie

7' Podigcie decyzji o skre'eniu z listy sluchaczy, w przypadkach wymienionych w
Regulaminie studi6w podypromowych irurych ni2 wskazane w ust. 5 i o nrni..lrr.go
paragrafu, iest r6wnoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez uczernig. ostatecmy
charakter decyzji o skeSleniu z listy sluchaczy skutkuje rozv/rqzaniemurno*y.

8. Strony mog4 rozwiqza( umowg na mocy porozumienia stron. KaL2da ze Stron umowy
zobowi4zana jest do wypelnienia swoich z rbowi4zan do dnia rozwi4zanta umowy.9. Umowa wygasa z chwil4 ukoriczenia studi6w podyplomowych.

$6
Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnipciu przez
wlaSciwy s4d, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.

$7w sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umow4 oraz Reguraminem studi6wpodyplomowych uniwersytetu w Bialymstoku mai4 zastosowanre przepisy Kodexsu
Cywilnego.

$8L Zmiana postanowierl Umouy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa2noSci.2' Umowp sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cyc h eg)emprarz,ach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Sluchacz Za Uczelnip


