Uchwala nr ll44
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia2S wrzeSnia 20ll r.

w sprawie ntzoru ,,Umoh)y o warunkach odplatnoici za powtarzanie zajqi na
studiach wy|s4ych z powodu niezadowalajqcych wynikfw w nauce"

Na podstawie art. 160 ust. 3 w nviqzku z art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wylszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 zp62n.
zm.) Senat Uniwersltetu w Biatymstoku postanawia, co nastgpuje:

$1
Wprowadza siq wz6r,,Umowy o warunkach odplatnoSci zapowtarzanie zajg( na
studiach wylszych z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce",
stanowiqcy Zalqcznlk do niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

I paLdziemika2}ll

r.

Przewodniczqcy
Senatu

U,

Prof. dr hab.

Zalqcznik
do Uchwaly Nr 1'144
Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku
wnesnia 2011 r.

z dnia 28

Umowa o warunkach odplatnosci za poMananie zaje6 na studiach wyiszych z powodu niezadowalajEcych

wynik6w w nauce
Umowa zawarta w

dniu,......,.,,,..,....... roku w Bialymstoku pomiedzy:

PanidPanem
legitymujqcym sie dokumentem toZsamoSci
zamieszkalym

w..
(dokldny dres)

podajqcym do korespondencji adres
nr

........

albumu,...,,,.....,,..,,,............, zwanq/ym dalej Studentem,

a Uniwersytetem w Bialymstoku, z,anym dalej Uczelni4 reprezentowanym pzez:

.,,..,,,.,,., -

Dziekana Wyd2ialu,...............

dzialajqc€go na podstawie upowaznienia Rektora.

$1

Przedmiotem umowy

iest

okreslenie warunkow odplatnosci

za

stacjonarnych/niestacjonarnych' na podstawie a(. 160 ust.3 w zw. z a(. 99 ust,

powlazanie zqAe

1pkt2uslawy227

na

studiach

-

lipca 2005 r.

Prawo

o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. nr 164, poz. '1365 z p62n. zm.), zwanej dalej ustaw4.

W

zwiEzku

z

s2
konieczno$ciq po$itorzenia przez Studenta zajQe

z

przedmiotu

Uczelnia

akademickim mozliwosci uczeslniczenia przez Studenta w zalgciach z
godzin wykladow oraz _
godzin ewiczei (w razie powtarzania zajed z kilku

zobowi4zuje sie do zapewnienia w roku

tego pzedmiotu w wymiarze

_

przedmiot6w wpisac odpowiednio wszystkie, ewentualnie wpisai inn4formg realizowanych zajg6) oraz do.

1)
2)
3)

1
2

spelnienia wymagai wynikajqcych z obowiqzujqcych plan6w studi6w i programow nauczania.

zapewnienia kadry dydaktycznej posiadajqcej odpowiednie kwalifikacje,
zapewnienia sal dydaktycznych i wyposa2enia niezbgdnego do realizacji procesu ksztalcenia na kierunku studiow.

s3
Student zobowiEzuie sig do uczestniczenia w zaiQciach dydaktycznych z przedmiotu/ow wskazanego/ych w

S2

oraz ich

zaliczenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiow Uniwersytetu w Bialymstoku.

Student o6wiadcza, 2e znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin studidw obowiqzujAcy w Uczelni, ktory okreSla

prawa iobowiqzki Studenta. TreSC Statutu

i

Regulaminu studiow znajduje sig na stronie Internetowej Uczelni

(www.uwb.edu.pl).

1.

s4
Student zobowiqzuje sie do wniesienia, ustalonej przez Rektora Uniwersytetu
uczeslniczenia

w

zajQciach wskazanych

'

nale2y wpisai kwoty

niepotrzebne skreslic

rat

Bialymstoku, oplaty za mozliwose

w $ 2 na rzecz Uczelni w wysokosci
. . . . . . . . . . .

na raty

w

i

.

. .

)

,

terminy

......

zl

(slownie

w terminie do dnia ... ........ (w przypadku rozlozenia platnosci

ich

platno$ci)

na

indywidualne konto bankowe

o

nr

2.

W pnypadku nieterminowego wniesienia oplaty za studia Student zobowiAzany jest do zaplaty odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwloki, liczQc od dnia wymagalnosci, bez dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przez Uczelnig.

s5
Uczelnia, spelniajEc

w

procesie prowadzenia studiow wymagania wynikalAce

z

przepis6w

o

ochronie danych

osobowych, naklada na Studenta obowlqzek pisemnego jej powjadamianla o zmianie jego danych osobowych zawa(ych w
niniejszej Umowie. Skutki zanlechania wykonania tego obowiqzku obciazaC bgdE Studenta.

1.
2,

s6
Student moze wypowiedziec niniejszE umowg jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zlo2enie oswiadczenia

o wypowiedzeniu umowy przez studenta w trybie

przewidzianym

w ust. 1

oznacza jego

rezygnacje ze studiow.

3.

4

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez studenla przed terminem rozpoczgcia zajg6 z powtarzanego
przedmiotu Studentowi pzysluguje zwrot wniesionej oplaty pomnlejszonej o koszt pzelewu lub przesylki

W ptzypadku wypowiedzenia niniejszej umowy po terminie rozpoczgcia zajqc oplata podlegaj4ca zwrotowi lest
pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajgc oraz o koszt pzelewu lub przesylki.

5.
6.

Podjecie decyzjio skreSleniu z listy student6w jest r6wnoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy przez UczelniQ.
Skutkiem ostatecznej decyzji o skresleniu z listy student6w jest rozwiEzanie niniejszej umowy.
Strony mogq rozwiqzae umowQ na mocy porozumienia slron. Kazda ze Stron umowy zobowiEzana jest do wypelnienia
swoich zobowiazad do dnia rozwiqzania umowy.

1.
2.

s7
Zmiana postanowiei Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieunormowanych niniejszq umowq stosuje sig postanowienia Regulaminu studiow Uniwersytetu

w

Bialymstoku, a w dalszej kolejnosci majE zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie spory v',ynikajqce

4

postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.
Umowa zostala spoz4dzona w dwdch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

z

niniejszej Umowy Strony poddajE rozsttzygnigciu przez wlasciwy sqd, zgodnie z

4o v!4crlrv

