
Uchwala nr ll7l
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 2l grudnia 20ll r.

w sprawie hs4oru ,,(Jmowy ramowej o warunkach odplatnoici za uslagi
edukacyjne Swiadczone na rzecz studentdw studitiw stacionarnych"

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyZszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku postanawia, co nastgpuje:

$l
Wprowadza sig wz6r ,,Umowy ramowej o warunkach odplatnoSci za ustugi

edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonamych", stanowi4cy
Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w Zyc\e z dniem podpisania.

za Przewodniczqcego



Zalqcznik
do Uchwaly Nr I 17 |

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 2l grudnia 20l l r'

Umowa ramowa o warunkach odplatno5ci za uslugi €dukacyjne Swiadczone na rzecz student6w
studi6w stacjonarnych

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

PanilPancm
legitymujqcym sig dokumentem tozsamoSci

(dokladny adres)

podaj4cym do korespondencj i adres .............
nr albumu .. . . . . . .., zwanlym dalej Studentem,

a Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowanynl pr7-ez:

Dziekana Wydzialu .. . ... ..........
dzialaj4cego na podstawie upowaZn ienia Rektora.

6l
Przedmiotem umowy jest okreSlenie wzajemnych praw i obowi4zk6w Uczelni oraz Studenta

podejmuj4cego studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych

uslug edukacyjnych swiadczonych przez l)czelnig, w zwi4zku z tre6ci4 art. 160 ust. 3 ustawy z dria
21 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie .vq1,zszym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.), zwanej dalcj

Ustaw4.

$2
Umowa zostaje zawarla na okres trwania studi6w pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych

studi6w magistcrskich*)
na Wydziale
kierunku..........
rozpoczgtych w roku akademickim ... ......... ......

$3
l. Uczelnia ogwiadcza, 2e spelnia okre6lone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalccnia na

studiach okreSlouych w $ 2.

2. Uczelnia zobowi4zuje siE do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta w zakresie

oke5lonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostQpnych na stronie internetowej Uczelni
(www. u wb. ed u. p l).

$4
l. Student oswiadcza, 2e znany jest mu Regulamin studi6w obowi4zuj4cy w Uczelni, kt6ry okresla

prawa i obowi4zki Studenta. Tre(6 Regulaminu studi6w znajduje sig na stronie internctowej

IJczel n i (www-uvLlcclrr.Pl).
2. Student zobowi4zuje sip przestrzegad przepis6w obowiqzujqcych w Uczelni.

3. Student zobowiqzuje sig uiszczai na rzecz Uczelni oplaty za odplatne uslugi edukacyjne

Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonamych okre6lone w Ustawie:

l) za korzystanie z. zajgt poza dodatkowym lirnitem punkt6w ECTS okrerllonym w art. l70a ust. 2

UstawY,
2) za powtarzanie zajgi z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce'

3) za z,a1gcia nieobigte planem studi6w,
4) za ksztalcenie w formie stacjonarnej na drugim lub kolejnym kierunku studi6w:

a) rozpoczEte po roku akadem ickim 201112012,
b) rozpoczgte przed I pa2dziernika 201 I lub w roku 201112012 po uplywie okresu studi6w

przewidzianego w programie i planie shrdi6w,

z zastrzezeDiem ust. 4.



4.

5.

0.

'7.

Oplat, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 4), student nie wnosi, je2eli:

l) zrnlazl siq w grupie najlepszych student6w kierunku w rozumieniu aft. 174 ust.4 [Jstawy,

2) po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia kontynuuje studia do uzyskania tytulu magistra.

WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. 3, jest okreSlana zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi

w Uczelni, w szczeg6lnoSci na podstawie art.99 ust 2. Ustawy.

Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 3, wnoszone bgdq przez studenta w wysokoici okreSlonej

w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelniq a studentem najp62niej na 7 dni

przed rozpoczgciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplat

obowiqzuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bgdzie korzystal z danej

uslugi edukacyjnej.
ponadto student zobowiqzany jest do uiszczania innych opiat przewidzianych przepisami prawa,

w tym oplat za wydanic legitymacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikat6w. Wysokodi tych

oplat jest okreSlarn zgodnie z przepisami Ustawy.

$5
l. oplatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej student zobowi4zany jest wniedi w terminie

okreSlonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 6.

3.

Za datg uiszczenia optaq/ uwaza sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek

bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o kt6rym rnowa w $ 4 ust.6.

w przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I student zobowi4zany jest do

zaplaty odsetek ustawowych za kaady dzief nvloki, licz4c od dnia wymagalnoSci, bez

dodatkowego wz)"wania Studenta do zaplaty ptzez Uczelnig
4. Student mo2e ubiega6 sig o rozlozenie oplaty za ustugp edukacyjnq na raty, b4di o zwolnienre

z J;iszczenia oplaty w caloSci lub w czgsci w trybie i na warunkach okreslonych przez Senat UwB

w przypadku gdy:
l) osiqgnie wybitne wyniki w nauce,

2) ztaldzie sig w trudnej sytuacji materialnej.

$6
Student zobowiQzuje siQ do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmialie jego danych osobowych

zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiqzku obci42a6 bEdq

Studcnta.

si
Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci

W sprawach nieunormowanych niniejszq umow4 stosuje si9 postanowienia Regulaminu studi6w

Uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejnosci maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego.
wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygniqciu przez wla(ciwy

s4d. zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.

Umowa zostala sp orzqdzona w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla kaZdej ze

Stron.

t.
.)

4.

Studerrt Za Uczelnig

*) niepotrzebne skreSli6


