
Uchwala nr 1145
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 28 wrzeSnia 20ll r.

w sprawie wxoru ,,Umowy o warunkach odplatno1ci za powtarzanie zajgt na
studiuch doktoranckich z powodu niezadowalajqcych wynikdw w nauce"

Napodstawieart. 195 ust. 10w zwiqzkuzart.99 ust. l pkt2ustawy zdnia2T
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyhszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 zp62n.
zm.) Senat Uniwersltetu w Bialymstoku postanawia, co nastgpuje:

$l
Wprowadza sig wz6r,,Umowy o warunkach odplatno6ci zapowtarzanie zajqt na

studiach doktoranckich z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce",
stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

$2

Uchwala wchodziw irycie z dniem I pa2dziemlka20ll r.



Zalqczntk
do Uchwaly Nr 1145

Senatu

Jniwersytetu w Bialymstoku
z dnia28 wrzeinia 2011 r

Umowa o warunkach odplatnosci za powtazanis zaie6 na studiach doktoranckich z powodu niezadowalajqcych

wynik6$, w nauce

Umowa zawa(a w dniu,,...,,........ ....... roku w Bialymstoku pomiedzy:

zamieszkalym w .....

(dokladny adres)

nr a|bumu ................................, zwanqym dalej Doktorantem,

a Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowanym pzez:

dzialajacego na podstawie upowaznienia Rektora.

$1
Pzedmiotem umowy jest okreslenie warunkow odplatnosci za powtazanie zajQe na stacjonarnych/niestacjonarnych'

studiach doktoranckich na podstawie art. 195 ust. 10 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o

szkolnictwie wyZszym (Dz. U, nr 164, poz. 1365 z p62n, zm.), zwanej dalej ustaw+

s2
W zwiqzku z koniecznosci4 powtorzenia przez Doktoranta zajQc z przedmiotu

zobo\,'riqzuie sig do zapewnienia w roku akademickim mo2liwosci uczestniczenia przez Doktoranta w zaieciach z

tego przedmiotu w wymiarze _ godzin wykladow oraz _ godzin ewlczei (w razie powtarzania zajQe z kilku

przedmiot6w wpisac odpowiednio wszystkie, ewentualnie wpisac innEformg realizowanych zajei) oraz do zapewnieoia:

l) kadry dydaktycznej, posiadaiacej kwalifikacje odpowiadajace rodzalowi prowadzonych 2a196 zgodnie ze

szczeg6lowymi zasadami organizowania iprowadzenia studi6w, przyjetymi na podstawie Regulaminu studi6w

doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku,

2) sal dydaktycznych i wyposazenia niezbgdnego do prawidlowej realizacji programu studiow zgodnie ze

szczegolowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiow, pzyjgtymi na podstawie Regulaminu sludi6w

doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku,

3) obslugi administracyjno-technicznej sludiow zgodnie ze szczegdlowymi zasadami organizowania i prowadzenia

studi6w, przyjetymi na podstawie Regulaminu studiow doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku,

s3
1. Doklorant zobowiazuje sie do uczestniczenia $r zajgciach dydaktycznych z pnedmiotu/ow' wskazanego/ych w S 2 oraz

ich zaliczenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku.

2 Doktorant oswiadcza, iZ znana jest mu trese Shtutu Uniwersytetu w Bialymstoku i Regulaminu studiow doktoranckich

Uniwersytetu w Bialymstoku. Trese rych akt6w znajduje sie na stronie internetowej Uczelni (www.uwb edu pl).

s4
1. Doktorant zobowiAzuje siQ do wniesienia, ustalonej peez Rektora Uniwersyletu w Bialymstoku, oplaty za mozlrwosc
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raty nalezy wpisae kwoty rat i terminy ich platnosci) na indywidualne konto bankowe o nr .,.. ... .. ..

2. W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty za studia Doktorant zobowiEzany jest do zaplaty odsetek ustawowych

za kazdy dzie zwlokl, liczqc od dnia wymagalnoSci, bez dodatkowego wzywania Doktoranta do zaplaty przez Uczelnie.

ss
Doktorant moze wypowiedzied niniejszq umowg jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewa2nosci.

Zlozenie oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Doktoranta w trybie pzewidzianym w ust 1 oznacza jego

rezygnacjg ze studi6w.

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Doktoranta przed terminem rozpoczgcia zajgi z powtarzanego

pnedmiotu, Doktorantowi pzysluguje zwrot wnlesionej oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesylki.

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy po terminie rozpoczecia zaje6 oplata podlegajqca zwrotowi jest

pomniejszana proporcjonalnle o koszty odbytych zajQo oraz o koszt przelewu lub przesylki,

5. Podjecie decyzji o skreSleniu z listy doktorant6w, jest rdwnoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy przez

Uczelnig. Skutkiem ostatecznej decyzji o skresleniu z listy doktorantowjest rozwiq.zanie niniejszej umowy

6. Strony mogq roz,triQzae umowg na mocy porozumienia stron. Kazda ze Stron umowy zobowi4zana jest do wypelnienia

swoich zobowiazai do dnia rozwiazania umow.

s6
Zmlana postanowiei Umowy wymaga formy plsemnej pod rygorem niewa2nosci.

Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddajq rozstrzygnieciu pzez wlasciwy sad, zgodnrc z
postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.

s7
W sprawach nieuregulowanych niniejszE Umowe stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu

w Bialymstoku, a w dalszej kolejnosci zastosowanie majEpzepisy Kodeksu cywilnego.

s8
Umowe sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdei ze Stron
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