
Uchwala nr 1273
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 27 czerwc 2012 r.

w sprawie wzoniw umiw o warunkach odplatnoici za uslugi edukacyine iwiadczone na
rzecz studenldw st utlitiw stacjonarnyc h

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 2'l lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poi.n. zm.) Senat Uniwersyetu w Bialymstoku uchwala, co nastEpu1e:

$l
Wprowadza sig nastppujqce wzory um6w o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne Swiadczone

na rzecz student6w studi6w stacjonarnych:
l) wzor,,Umowy ramowej o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz

student6w studi6w stacjonarnyclr", zawieranej ze studentami rozpoczynaiqcymi studia

stacjonarne na pierwszym kierunku na Uniwersytecie oraz studentami rozpocrynaj4cymi studia

stacjonarne drugiego stopnia na Uniwersytecie, kt6rzy kontynuuj4 studia pierwszego stopnia w

celu uzyskania tl4ulu magistra, stanowiqcy Zal4cznik nr I do niniejszej Uchwaly,
2\ wz6r ,,Umowy rarnowej o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne 6wiadczone na rzccz

studcnt6w studi6w stac.ionarnych", zawieranej ze studentami przyjetym i przed 30.09.2012 r' na

studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku studi6w na Uniwersytecie (z kt6ryrni
Uniwersytet zawarl .iuZ umowg ramow4), stanowiqcy Zalqcznik nr 2 do ninie.iszej Uchwaly,

3) wzor ,.Umowy ramowej o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne 6wiadczone na rzecz

student6w studi6w stacjonarnych", zawierane.i ze studentami przyjptymi po 30.09.2012 r. na

studia stacjonarne na drugim kierunku studi6w na Uniwersytecie (z kt6rymi Uniwersytet zawarl
ju2 umowg ramow4), stanowi4cy Zat4cznik nr 3 do niniejszej Uchwaty,

4) wz6r ,,tJmowy ramowej o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz

student6w studi6w stacjonarnych", zawieranej ze studentami przyjqtymi po 30 09.2012 r. na

studia stacjoname na pierwszym kierunku studi6w na Uniwersytecie, bpd4cym drugim

kierunkiem studi6w w rozumieniu art. 170a ust.3 i4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyZszym,

stanowi4cy Zalqcznik nr 4 do niniejszej Uchwaty,
5) wz6r ,,Umowy ramowej o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz

student6w studi6w stac.ionarnych" zawieranej ze studentami przyjqtymi po 30.09.2012 r. na

studia stacjonarne na trzecim lub kolejnym kierunku studi6w na Uniwersyecie, stanowi4cy

Zalqcznik nr 5 do niniejszej Uchwaly,
wz6r,.Aneksu do umowy ramowej", zawieranego ze studentem studi6w stacjonarnych (z kt6rym
Uniwersytet zawarl umowE rarnow4) zobowiqzanym do poM6rzenia zajq6 z powodu

niczadowalajqcych wynik6w w nauce, stanowiqcy Zalqcznik nr 6 do niniejszej Uchwaly,
wz6r,,Aneksu do umowy ramowej", zawieranego ze studentem studi6w stac.ionarnych (z kt6rym
Uniwersytet zawarl umowg ramow4) wyra2aj4cym wolg uczestnictwa w zajgciach nieobjptych
pfanem studi6w, slanowiqcy Zalqcz k nr 7 do niniejszej Uchwaly,
wz6r.,Ancksu do umowy ramowe.j", zawieranego z€ studentem studitiw stacjonarnych (z kt6rym

Uniwersytet zawarl umowg ramowq) wyra2aj4cyln wolQ uczestnictwa w zajgciach poza

dodatkowym lirnitem punkt6w EC'IS, okre6lonym w art. l70a ust. 2 ustawy Prawo

o szkolnictwie wyzszym, stanowiqcy Zal4cznik nr 8 do niniejszej Uchwaly.

{j2
Traci moc LJchwala nr Il7| Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia2l grudnia 201I r'
w sprau'ie w spruu'ie wzoru ,,Umowy ramowej o warunkuch odplatnoici zo uslugi edukucyine

iu-iadcxne na rzecz sludenkitr sludi6w stacjonarnych".
Uchwala wchodzi w Zycie z dniern podpisania.

o)

1\

8)

2.

t.

Przewodniczqcy



Zalqcznlk nr 1

do Uchwaty nr 1273

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 czerwca 20 12 r .

Umowa ramowa o warunkach odplatno5ci za uslugi edukacyjne Swiadczone na rz€cz saudcnt6w
studi6w stacjonarnych

$l
Przedmiotem umowy jest okre6lenie wzajemnych praw i obowi4zk6w Uczelni oraz Studenta
podejnujqcego studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych

uslug edukacyjnych 6wiadczonych przez Uczelnip, w zwi4zku z treSci4 art. 160 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2.005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z p62n. nn.), zwanej dalej

IJstawq.

$2
!nrowa zosta.ie zawarta na okres trwania studi6w pierwszego stopnia/drugiego stopnia.ijed nolitych
studitiw magisterskich*)
na Wl dzia le

kierunku ... . ..... .

rozpoczptych w roku akademick; .................

$3
L Uczelnia o6wiadcza, 2e spelnia okreSlone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalccnia na

studiach okreSlonych w $ 2.

2. l)czelnia zobowiqzuje sig do realizowania swoich obowiilzk6w wobec Studenta w zakresie

okre6lonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostqpnych na stronie internetowej Uczelni
(wrut:u-11.c<!qP!).

l.
Q4

Student odwiadcza,2e znany iest mu Regulamin studi6w obowi4zujqcy w Uczelni, kt6ry okre(la
prawa i obowiqzki Studenta. Tre56 Regulaminu studi6w zna.lduje sig na stronie inlernetowej
Uczelni (lruy.uttb.cr!1pl).
Stud€nt zobowiqzuje sig przestrzega6 przepis6w obowiqzujqcych w Uczelni.
Student zobowi4zuje siq uiszcza6 na rzecz Uczelni oplaty za odplatne uslugi edukacyjne

iwiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonamych okre6lone w Ustawie:

f ) za korzystanie z zajgt poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS okre6lonym w art. l70a ust. 2

Ustawy,
2) za powtaruzlie zajg6 z powodu n iezadowalajqcych wynik6w w nauce,

3) za zajgcia nieobjgte planem studi6w,
4) za ksztalcenie w formie stacjonarnej na drugim lub kolejnym kierunku studi6w:

a) rozpoczgte po roku akademickim 201| 12012,

b) rozpoczQte przed I pa2dziernika 20ll lub w roku 20lll20l2 po uplywie okresu studi6w
przewidzianego w programie iplanie studi6q

z zastrzezeniem ust. 4.

2.

3.



'1.

b.

()plal, o kl6nch Inolvt ly ust. 3 pkl {), studont nic rYnosi:
| ) w plzypldku przcwidzian;-m w art. l70a ust:trvy Ptznvo o szkolnicnvic n1'2szynr lrrb
2) jcicli po ukoriczcniu studi(rw picrrrszcgo stopnia kont-rnuujc slutlia do uz.r-sktnill tv(ulll

Dr:lgrstril.
WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. 3, jest okre6lana zgodnie z. przepisami obowi4zu.i4cymi

w Uczelni, w szczeg6lno6ci na podstawie art.99 ust 2. Ustawy.
Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 3, wnoszone bgd4 przez studenta w wysoko(ci okre6lone.i

w aneksie do niniejsze.i umowy, zawartym pomiqdzy Uczelniq a studentem na.ip62niej na 7 dni

przed rozpoczqciem korzystania z odptatnej uslugi edukacyjnej, zgodnte ze stawkami oplat
obowi4zuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bqdzie korzystal z dane.i

uslugi edukacyjnej.
Ponadto student zobowiqzany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa,

w tym oplat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikatow. Wysoko6i tych
oplatjest okreSlana zgodnie z przepisami Ustawy.

{i 5

Oplztg za korzystanie z uslugi edukacyjnej student zobowi4zany jest wnieSi w terminie
okredlorrym w aneksie, o kt6rym mowaw $ 4 ust. 6.

Za dalg uiszczenia oplaty uwa2a sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na raclrunek
bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o ktorym mowa w $ 4 ust.6.

3. W przypadku nietermirrowego wriesienia oplaty wskazanej w ust. I Student zobowi4zany jest do

zaplaty odsetek ustawowych za kaldy dzief zwloki, liczqc od dnia wymagalnoSci, bez

dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przez Uczelnig.
4. Student moZe ubiega6 sig o rozlo2enie optaty za uslugg edukacyjn4 na raty, b4d2 o zwolnienie

z uiszczenia oplaty w calo6ci lub w czg6ci w trybie i na warunkach okre6lonych przez Senat UwB
w przypadku gdy:
l) osiqgnie wybitne wyniki w nauce,

2) na.itlzie sig w trudnej sytuacji materialnej.

{6
Studcnt zobowiqzuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych

zawaftych w niniejsze.l tJmowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obci42a6 bpdtl

Studenta.

$7
I Zmiana postanowief Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2norici.
2. W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w

Uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejno6ci maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikajqce z ninie.jsze.i Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez wla6ciwy
s4d- zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilrrego.
Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla kaidej z'e

Stron.

5.

7.

t.

-i.

4.

*) niepotrzebne skreSlii

Student Za Uczelnig



Zalqcznik nr 2
do Uchwaly nr 1273

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dma2'7 czerwca2|l2 r.

Umowa ramowa o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz stud€nt6w
studi6w stacjonarnych

(dokladny adres)

podajqcym do korespondencj i adres ...... ... . .. .

nr albumu ..... ...., zwan4/yrn dalej Student€m,
a [Jniwersytetcrn w Bialyrnstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezentowanym przez:

Dziekana Wydzialu
dzialajqcego na podstawie upowaznienia Rektora.

$l
Przedmio(em umowy jest okre5lenie wzajemnych praw i obowi4zk<iw Uczelni oraz Studenta

podejmuj4cego studia stac.ionarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych
uslug edukacyjnych Swiadczonych przez Uczelnig, w zwi4zku z treSci4 art. 160 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z p62tt. zn.). zwanei dale.i

Ustawq.

$2
l. Student odwiadcza, i2, na dzieh zawarcia niniejszej umowy, wi4ze go z Uczelniq

, zawaflawarunkach odolatno6ci za studia
i ninie.isza urnowa stanowi jego drug4 umowp zawartq z Uczelni4.

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarla na okres trwania studi6w pienvszego stopn ialdrugiego
stopnia./jednol itych stud i6w magisterskich*)

na Wydziale
kicrunku..........
rozpoczQtych w roku akademickim ..................

$3
l. Uczelnia oSwiadcza, 2e spelnia okredlone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia na

studiach okre5lonych w $ 2.
2. Uczelnia zobowi4zu.le siq do realizowania swoich obowiqzk6w wobec Studenta w zakresic

okreSlonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regularninie studi6w Uniwersytetu w Biatyrnstoku oraz
planie studi6w i programie ksztalcenia, dostppnych na stronie internetowej Uczelni
(ruulrybcdnd).

L
{4

Student o6wiadcza, ze znany jest mu Regulamin studi6w obowi4zujqcy w Uczelni, kt6ry okreSla
prawa iobowi4zki Studenta. Trerl6 Regulaminu studi6w znajduje siE na stronie internetowc.i

Uczel n i (rvu,w.uwb.cdu.pl).
Student zobowiqzuje sig przestrzega6 przepis6w obowiqzuj4cych w Uczelni.
Sludenl zobowiqzuje sip uiszcza6 na rzecz Uczelni oplaty za odplatue uslugi edukacyjnc
Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonamych okreSlone w Ustawie:
l) za korzystanie z za19,t poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS okreslonym w art. l70a ust. 2

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

3) za zajpcia nieobjgtc planem studi6w,
4) za ksztalcenie w fornie stacjonarne.i na trzecim lub kolejnym kierunku studi6w:

a) rozpoczgte po roku akademickin 201| /2012,

umowa o
w dniu

2.
3.



4.

b) rozpoczgte przed I pa2dziernika 20ll lub w roku 20lll20l2 po uplywie okresu studi6w

przewidzianego w programie i planie studi6w,
z zaslrzezeniem ust. 4.

Oplat, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 4), student nie wnosi:
l) w przypadku przewidzianym w art. l70a ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym lub

2) je'4eli po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia kontynuuje studia do uzyskania tytulu
magrstra.

WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. 3, jest okre6lana zgodnie z przepisami obowi4zujqcymi
w Uczelni, w szczeg6lno6ci na podstawie art.99 ust 2. Ustawy.
Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 3, wnoszone bgdq przez studenta w wysokoSci okre6lonel

w ancksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelniq a studentem najp62niej na 7 dni
przed rozpoczgciern korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplat
obowiqzu.jqcymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6ryrn student bpdzie korirystal z dane.i

uslugi edukacyj nej.
Ponadto student zobowi4zany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa,

w tym oplat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikat6w WysokoSd tych

oplat.iest okreSlana zgodnie z przepisami Ustawy.

Q/
Zmiana postanowieir Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
W sprawach nieunormowanyclr niniejsz4 umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w
Uniwersytetu w Biatymstoku, a w dalszej kolejnoSci maj4 zastosowanie odpowiednie przcpisy
Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygniSciu przcz wla6ciwy
sqd. zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.
Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla ka2de.l ze

Stron.

Student

*) niepotrzebne skreSlii

5.

6.

7.

4.

Q)
l- Optatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej student zobowiqzany jest wnieSi w terminie

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

2. Zz datg uiszczenia optaty uwa2a sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na raclrunek

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

3. W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I Student zobowi4zany jest do

zaplaty odsetek ustawowych za kaldy dzieri zwloki, liczqc od dnia wymagalnorlci' bez

dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przez Uczelnip.
4. Student mo2e ubiega6 siE o roztoZenie oplaly za uslugg edukacyjn4 na raty, bqdZ o zwolnienre z

uiszczenia oplaty w caloSci lub w czg6ci w trybie i na warunkach okre6lonych przez Senat UwB w
przypadku gdy:
l) osi4gnie wybitne wyniki w nauce,
2) znajdzie sig w trudnej sytuacj i materialnej.

86
Student zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych

zawartych w niniejsze.l Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obciq2ad bqdq

Studenta.

I

Za Uczelnig



Zalqcznik 3
do Uchwaly Nr 1273

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia21 czetwca2ol2 |.

Umowa ramowa o warunkach odplatnoSci za uslugi edukecyjne 6wiadczone na rzecz student6w
studi6w stacjonarnych

roku w Bialymstoku pomipdzy:

(dokladny adre$

podaj4cym do korespondencji adres ... . . . ... . .. .

nr albumu .. . . . ...., zwan{ym dalej Studentem,
a Uniwersyteteln w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowanym przez:

- Dziekana Wydzialu .................
dzialajqcego na podstawie upowaZnienia Rektora.

$1
Przedmiotem umowy jest okre6lenie wzajemnych praw i obowiEzk6w Uczelni oraz Studenta

podejmujqcego studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych
uslug edukacyjnych Swiadczonych przez Uczelnig, w zwiqzku z treSci4 art. 160 ust. 3 usta\,ry z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. tj Nr 164 poz. 1365 z p6Ln. zm.), zwanej dalej

lJstawe

$2
l. Student oSwiadcza, iz studia, kt6re bgdzie odbywal na mocy niniejszej umowy, stanowi4 drugi

kierunek odbyrruanych przez niego studi6w (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym
w szczeg6lno6ci art. 99 i l70a ustawy).

2. Student oSwiadcza, i2, przed dniem zawarcia niniejszej umouy, zawarl z Uczelniq
warunkach odolatnodci za studia

i ninie-jsza umowa stanowijego drugq umowQ zawarlqzUczelniq.
3- Umowa zostaje zawarla na okres trwania studi6w pierwszego stopnia./drugiego stopnia,/jednolitych

studitiw masisterskich*)
na Wydziale
kierunku
rozpoczptych w roku akademickim ... ... ... . ..... ...

$3
l. Uczelnia oSwiadcza, 2e spelnia okreilone przepisami prawa warunki do prowadzenia kszalcenra na

studiach okre6lonych w $ 2.
2. lJczelnia zobowi4zuje sig do reatizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta w zakresie

okre$lonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostppnych na stronie internetowej Uczelni

(r,r'ww. uwb.cdu.pl).
$4

ustalonej przez Rektora Uniwersltetu w

umowQ o
z dnia

Bialymstoku,
zl (slownie

studi6w,

1. Student zobowiq.zuje sig do wniesienia,
oDlatv za studia na rzecz Uczelni w wysoko6ci

"" 
i"lv*ii""r". r""a u""r."*" 

" ", 
................'..... ' .7 

calosd

2. Student zobowi4zuje sig do wniesienia oplaty za studia:
l) W roku akademickim w wysoko6ci ................-.-.-.....21

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

I rata w *ysoko5ci ...... ...... ...... ... zl do dnia
2 rata w wysoko6ci ...... ...... ... ......21 do dnia



3 rata w wysokorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zl do dnia
Lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia

2) W roku akademickim w wysoko6ci ..........................21
(slownie:. . . ... ... . ) z terminem/amijej wniesienia:
I rata w wysoko6ci . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . zl do dnia
2 rata w wysoko6ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 do dnia
3 rata w wysoko6ci ... .. . ...... ...... ...21 do dnia
Lubjednorazowo za caly rok w terminie do dnia ...... . .. ...

3) W roku akademickim w wysoko6ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zl
(slownie:... ..... . . ............)zterminem/amijej wniesienia:
I rata w wysoko6ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zl do dnia
2 rata w wysoko6ci . ..... .. . ... ...... ...21 do dnia
3 rata w wysoko6ci ............ ...... ...21 do dnia
Lub iednorazowo za calv rok w terminie do dnia

4)
5)

(naleZy poda6 odplatno66 odpowiadajqc4 pelnemu cyklowi ksztalcenia w rozbiciu na kolejne
lata studi6w i wlaSciwq iloS6 i wysoko66 rat, zgodnie z ustaleniami dziekana)

3. W przypadku nieterminowego wnoszenia oplaty za studia Student zobowiqzany jest do zaplaty
odsetek ustaworvych za kaLdy dzieh uAoki, licz4c od dnia wymagalnoSci, bez dodatkowego
wzywania Studenta do zaplaty przez Uczelnig.

4. W przypadku zmiany wysoko6ci oplaty Strony podpisuj4 aneks do umowy. Informacja o zmtanre
wysoko6ci oplat jest zamieszczana na tablicy informacyjnej oraz na stomie intemetowej
Wydzialu www... ... .. .... . . . ......

3.

L

4.

3.

,|

$5

Poza oplat4 wskazan4 w $4 Student zobowi4zuje sig uiszcza6 na rzecz Uczelni oplaty za odplatne
uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonarnych okreSlone w Ustawie:
1 ) za korzystanie z zajp6 poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS okre6lonym w art. l70a ust. 2

Ustawy,
2) za powtarzanie zajgd z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,

3) za zajgcia nieobjgte planem studi6w,
Wysoko66 oplat, o kt6rych mowa w ust. 1,jest okre6lana zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymt
w Uczelni, w szczeg6lnoSci na podstawie art. 99 ust 2. Ustawy.
Oplaty, o kt6rych nrowa w ust. 1, wnoszone bpdq przez studenta w wysoko6ci okre(lonej w

aneksie do niniejszej umovfy, zawartym pomigdzy Uczelniqa studentem najp62niej na 7 dni przed

rozpoczgciem korzystania z odpiatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplat
obowi4zuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bpdzie korzystal z dane.1

ustugi edukacyjnej.
Ponadto student zobowiqzany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa,

w tym oplat za wydanie legifmacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikat6w. Wysokodi tych
oplat jest okre(fana zgodnie z przepisam i Ustawy.

$6
Oplatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej student zobowiqzzny jest wnieSi w terminie

okre6lonym w aneksie, o kt6rym mowaw $ 5 ust, 3.

Za datg iszczenia oplaly uwain sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek

bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 3.

W prrypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I Student zobowiqzany jest do

zaplaty odsetek ustawowych za ka2dy dzieh zwloki, licz4c od dnia wymagalnoSci, bez

dodatkowego wzywania Studenta do zaplary przez Uczelnip.
Student moze ubiega6 sig o rozlolenie oplaty za uslugg edukacyjn 4 na "aly, b4dZ o zwolnienie

z uiszczenta oplaty w caloSci lub w czESci w trybie i na warunkach okreSlonych przez Senat UwB
w przypadku gdy:
l) osi4gnie wybitne wyniki w nauce,



2) znajdzie si9 w trudnej sytuacji materialnej.

$7
Student zobowiqzuje siE do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobourych

zawarlych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiqzku obciqza6 b9d4
Studenta.

$E
L Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszq umow4 stosuje siq postanowienia Regulaminu studi6w

Uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejno5ci maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cyrvilnego.

3. Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnipciu przez wla(ciwy
s4d, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postQpowania cyrilnego.

,1. Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla kazdej ze

Stron.

Student Za Uczelnig

*) niepotrzebne skre3liC



$l
Przedmiotem umowy jest okreSlenie wzajemnych praw i obowiqzk6w lJczelni oraz Studenta
podejmujqcego studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych

uslug edukacyjnych Swiadczonych przez UczelniE, w zwiqzku z tre5ciq art. 160 ust. 3 ustawy z dnia

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.), zwanej dalej
Ustaw4.

02
l. Student o6wiadcza, i2 studia, kt6re bqdzie odby.rval na mocy niniejszej umowy, stanowi4 drugi

kierunek odbywanych przez niego studi6w (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym

w szczeg6lno5ci art. 99 i 170a ustawy).
2. Umowa zostaje zawarta na okres trwania studi6w pierwszego stopnia./drugiego stopniar'jednolitych

studi6w magisterskich+)
na Wydziale
kierunku ... ... ... .

rozpoczqtych w roku akademickim ...... ... ...... ...

83
L Uczelnia o5wiadcza, 2e spelnia okre6lone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksz.talcenta na

studiach okre5lonych w $ 2.

2. lJczelnia zobowiqzuje sip do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta w zakresie

okreSlonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersyetu w Bialymstoku oraz

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostqpnych na stronie intemetowej Uczelni
(rvww.uwb.edu.ol).

64

2.

L Student zobowi4zrrje sig do wniesienia, ustalonej przez Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku,
op+ary za studia na rzecz lJczelni w wysokodci .. zl (slownie

.-......... ... ....-....) za calo56 studi6w,

na indvwidualne konto bankowe o nr ..................
Student zobowiqTuje sig do wniesienia oplaty za studia:

l) W roku akademickim w wysoko6ci ..........................21
(slownie:.......... .. ) z terminem/amijej wniesienia:

I rata w wysoko5ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 do dnia
2 rata w wysoko6ci ... ...... ... ... ... ... zi do dnja
3 rata w wysokodci ............ ... .. . ... zl do dnia
Lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia

2) W roku akademickim w wysoko5ci ..................... . zl



4)
5\

(stownie:...... .... ............) z terminem/amijej wniesienia:
I rata w wysoko6ci ............ .........21 do dnia
2 rata w wysokodci ...... ............ ...2,1 do dnia
3 rata w wysoko6ci ... ............ ..... , zl do dnia
Lub jednorazowo za caly rok w tenninie do dnia

3) W roku akademickim w wysoko6ci ..........................21
(slownie:-......... ............)zterminem/amijej wniesienia:
1 rata w wysoko6ci ... ............ ... ...21 do dnia
2 rata w wysoko5ci ... . ....... . ... ... ... zl do dnia
3 rata w wysoko6ci ... ......... ... ... . . .zl do dnia
Lub iednorazowo za cah rok w terminie do dnia

(nalezy poda6 odplatno5i odpowiadajqcq pelnemu cyklowi ksztalcenia w rozbiciu na kolejne
lata studi6w i wla6ciwq ilo56 iwysoko66 rat, zgodnie z ustaleniami dziekana)

W przypadku nieterminowego wnoszenia oplaty za studia Student zobowiqzany jest do zaplaty
odsetek ustawo\,rych za kaady dzieri zwloki, licz4c od dnia wymagalnoSci, bez dodatkowego
rvzywania Studenta do zaptaty przezUczelnig.
W przypadku zmiany wysokoSci oplaty Strony podpisuj4 aneks do unowy. Informacja o zmianie
wysokoSci oplatjest zamieszczana na tablicy informaryjnej oraz na stornie intemetowej Wydzialu
www.....................

Q)

Poza optat4 wskazanq w $4 Student zobowi4zuje sig uiszcza6 na rzecz Uczelni oplaty za odplatne

uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonarnych okreSlone w Ustawie:

1) za korzystanie z zajg6 poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS okrerilonym w art. l70a ust. 2

Ustawy,
2) za powtarzanie zajpt z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce,

3) za zajgcia nieobjgte planem studi6w,
WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. l, jest okre6lana zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi
w Uczelni, w szczeg6lno6ci na podstawie art. 99 ust 2. Ustawy.
Oplaty, o kt6rych mowa w ust. l, wnoszone bgd4 przez studenta w wysokoSci okredlonej w

aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomiqdzy Uczelni4 a studentem najp62niei na1 dni przed

rozpoczgciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplat

obowi4zuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bQdzie korzystal z danej

uslugi edukacyjnej.
Ponadto student zobowi4zany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa,

w tym oplat za wydanie legifmacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikat6w. Wysoko66 tych
oplatjest okreslana zgodnie z przepisami Ustawy.

$6
Oplatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej student zobowiqzany jest wnie56 w terminie

okre(lonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 3.

Za datg uiszczenia o?lary uwaza sig datE dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek

bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o kt6rym mowa w 5 5 ust 3

W prrypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I Student zobowi4zanyjest do

zaplaty odsetek ustawowych za kaLdy dzieri zwloki, liczqc od dnia wymagalno6ci, bez

dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przezUczelnip.

Student moze ubiega6 sig o rozloZenie oplaly za ustugq edukacyjnq na rcty, b4dZ o zwolnienie

z liszczenia oplaty w calosci lub w czgSci w trybie i na warunkach okreslonych przez Senat UwB

w przypadku gdy:
l) osi4gnie wybitne wyniki w nauce,

2) znaj<lzie sig w trudnej sytuacj i materialnej.

2.

3.

3.

4.

3.

4.

l.

l.

^



s/
Student zobowiqzuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obciq2a6 bpdq

Studenta.

$8
l. Zmiana postanowief lJmowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.
2. W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w

Uniwersltetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejnoSci majq zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej Umowy Strony poddajq rozstrzygnigciu Przez wlaSciwy

s4d, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.
4. Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dlakaidej ze

Stron.

Student ZaUczelnig

*) niepotrzebne skreSli6



Zal4cznik nr 5

do Uchwaty nr 1273

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dniaZl czerwca 2012 r.

Umowa o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studi6w
stacjonarnych

Umowa zawafla w dniu ............... roku w Bialyrnstoku pomigdzy:

Paniq/Panem
legitymujqcyrr siq dokumentem to2samoSci
zamieszkalym w ... ... ...... ... ....

(dokladny adrcs)

{l
Przednriotenr umowy .iest okreslenie wzajemnych praw i obowiqzk6w Uczelni oraz Studenta

pode.jrnuj4ccgo studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych

uslug edukacyjnyclr Swiadczonych przez lJczelnip, w zwi4zku z tre6ci4 art. 160 ust.3 ustawy z dnia

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U Nr 164 poz 1365 z p6Ln. zm.), zwanej dalej

Ustawe.

ti 2

l. Student oswiadcza, i2 studia, kt6re bpdzie odbywal na rnocy niniejszej umowy, stanowiq trzeci (lub

kolejny) kierunek odbywanych przez niego studi6w (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyzszym w szczeg6lnoSci art. 99 i l70a ustawy), w zwiqzkr z czym nie ma prawa do odbywanla
ich bezplatnie.

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres trwania studi6w pierwszego stopnia/drugiego

stopnia./jednolitych studi6w magisterskich*)
na Wydzialc
kierunku..........
ro/poc/tt)ch u roku akademickim ..................

$3
l. lJczelnia o6wiadcza, 2e spe]nia okreSlone przepisami prawa warunki do prowadzenia kszlalccnia

na studiach okreSlonych w Q 2.

2.

3.

lJczelnia zobowi4zuje sig do realizowania swoich obowiqzkrSw wobec Studenta w zakresie

okre(lonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersyetu w Bialymstoku oraz

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostppnych na stronie internetowej Uczelni
(uruutrdr+0.
Student oswiadcza. Ze znany jest mu Regulamin studi6w obowiqzuj4cy w lJczelni. kt6ry okre6la
prawa i obowi4zki Studenta. Tre56 Regularninu studi6w znajduje sip na stronie internetowe.i

Llczeln i ( r.v r.r'rv,u rv b. cd u .p!).
Student zobowi4zuje sig przestrzega6 przepis6w obowi4zuj4cych w Uczelni.

$4
ustalonej przez Rektora Uniwersytetu w

A

l. Student zobowiQzu.je sip do wniesienia,
oplaty za studia na rzecz. Uczelni

2.

Bialymstoku,
zl (slownie

studi6w,
w wysokoSci

catoSi



l) W roku akadernickim w wysokoSci ...... . .. ... . ... .. .... :l1

(slownie:.......... ............)zterminem/arnijejuniesienia:
I rata w wysoko6ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 do dnia
2 rata w wysokoSci ... ......... ... ... ...21 do dnia
3 rata w wysokoici ... ......... ......... zl do dnia
Lubjcdnorazowo za caly rok w terminie do dnia

2) W roku akadcmickim w wysokodci .............. ... . zl
(slownie:... ... .... ............)z terminem/am i je.i wniesienia:

I rata w wysoko6ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 do dnia
2 rata w wysokoSci .....................21 do dnia
3 rata w wysoko(ci . . . ............ ... ... zl do dnia
l-ub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia ....................

3) W roku akademickim wwysokoSci ... ...... ...... ...... .....21

(slownie:... ...... . ....... ... .) z termincm/ami jej wniesienia:
I rata w wysokoSci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zl do dnia
2 rata w wysoko6ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 do dnia
3 rata w wysoko5ci ... ... ............ ...21 do dn ia

Lub iednorazowo za calv rok w terminie do dnia ......... ...
4)

4.

3,

3.

t.

l.

4.

na kolejne

s5

Poza oplat4 wskazan4 w $4 Student zobowi4zuje sig uiszczad na rzecz Uczelni oplaty za odplatnc

uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonamych okre(lone w Ustawie:

l) za korzystanie z zajgt poza dodatkowym limitern punkt6w ECTS okre6lonym w art. l70a ust. 2

Ustawy,
2) z,a powtarzanie zajqi z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce,

3) za zajgcia nieobjgte planem studi6w,
WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. l, jest okre6lana zgodnie z przepisarni obowi4zuj4cymi
w Uczelni, w szczeg6lno6ci na podstawie art.99 ust 2. Ustawy.
Opfaty, o kt6rych mowa w ust. l, wnoszone bpdq przez studenta w wysokoSci okreSlonej w

aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelniq a studentem najpirZniej na 7 dni przed

rozpoczgciem korzystania z odplatnej usiugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplal

obowiqzu.jqcymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bEdzie korzystal z danej

uslugi edukacyjnej.
Ponadto student zobowi4zany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa,

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

oplatjest okre5larra zgodnie z przepisami Ustawy.

$6
Oplatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej student zobowi4zany jest wnie5c w terminie
okreSlonym w aneksie, o kt6rym mowaw $ 5 ust. 3.

Za dalg uiszczenia oplaty uwa2a siQ datQ dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek

bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 3.

W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I Student zobowiqzany jest do

zaplaty odsetek ustawowych za kaidy dzieli zwtoki, liczqc od dnia wymagalno5ci, bez

dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przez Uczelnig.
Student moze ubiega6 sig o rozlo2enie oplaty za uslugg edukacyjnQ na raty, bqdZ o zwolnienic z



obowiezku uiszczenia oplaty w calo5ci lub w czgSci w trybie i na warunkach okre6lonych przez

Senat UwB w przypadku gdy:
l) osi4gnie wybitne wyniki w nauce,

2) najdzie sig w trudnej sfuacji materialnej.

n7
Student zobowiqzuje siE do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych

zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiqzku obci42a6 bpd4

Sludenta.

{'8
L Zmiana postanowief Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

2. W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umowq stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w
Uniwersytetu w Biatymstoku, a w dalszej kolejno6ci maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez wlaSciwy

sqd- zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.
4. Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla kaZdej ze

Stron.

Student Za Uczelnig

+) niepotrzebne skreSlii



ZalEcznik nr 6
do Uchwaly nr 1273

Senatu Uniwersytetu w Bialymstok -
Z dnia2'1 czerwca 2012 r.

Aneks do Umowy ramowej z dnia z w^rlej pomigdzy Pani4/Panem

a Uniwersytetem w Bia$mstoku

a

Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowanym przez:

Dziekana Wydzialu ..............-.,..
dziaiai4cego na podstawie upowa2nienia Rektora.

$l
W zwiQzku z koniecznoSciE powt6rzenia przez Studenta zaJQe z przedmiotu

, z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce, Uczelnia

zobowi4zuje sig do zapewnienia w roku akademickim moZliwoSci uczestniczenia

przez Studenta w zaiQciach z tego przedmiotu w wymiarze _ godzin wyklad6w oraz

godzin iwiczefi (w razie powtarzania zajQe z kilku przedmiotow wpisai odpowiednio wszystkie.

ewcntualnie wpisac inny rodzaj zajgi), a Student zobowi4zuje siq uiScii na rzecz Ilczelni oplatE za

umozliwienie uczestniczenia w tych zajQciach w wysokoSci zl (slownic:

zlotych), okreSlon4 zgodnie z Zarz4dzeniem Rektora UwB

Oplatg wskazan4 w $

numerze

I Student zobowi4zany jest r.lplacic na

(w przypadku rozlozenia platnosci na raty nalezy wpisai kwoty rat iterminy ich platnodci)

\3
l. Student moZe wypowiedziei ninie.iszy aneks iedynie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci.

2. Zlozenie odwiadczenia o wypowiedzeniu aneksu przez Studenta w trybie przewidzianym

w ustQpie I oznacza rezygnacjQ z uczestnictwa w zajeciach z przedmiotu wskazanego w {
I i z moZliwo5ci ich zaliczenra.

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszego aneksu przez Studenta przed terminem

rozpoczgcia z4iQe z po\\tarzanego przedmiotu Studentowi przysluguie zwrot wnicsionL'i

rachunek bankowy Uczclni o

w terminie do dnia



oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesylki.

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy po terminie rozpoczEcia zajgc optata

podtegajqca zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zaige onz o
koszt przelewu lub przesylki.

$4
aneks sporzqdz-ono rv d*(rch jcdnobrznr i4cych egzcmplarzach. po jednym dla kazdcj zc

Student Za Uczelnig

N in ic.jsz,v
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Zal1cznik nr 7

do Uchwaty Nr 1273

Senatu Unin ersytet u w Biallmstokt
Z dnia2'l czerwca 2012 r.

Aneks do Umowy ramow€j z dnia zawartej pomiQdzy Pani4/Panem

a Uniwersylelem w Bialymsloku

a

Uniwersytetem w Bialyrnstoku, zwanym dalej Uczelniq, reprezentowanym przez:

- Dziekana Wydzialu .................
dzialaiqcego na podstawie upowaznienia Rektora.

W zwi4zku z .u'ryrazon1

zajEciach z przedmiotu

przez studenta
$l

wol4 uczestnictwa w nieobjgtych planem studi6w
prowadzonych na Wydziale

, Uczelnia zobowiqzuje sig do zapewnienia w roku akadcmickim

moZliwoSci uczestniczenia przez Studenta w zajQciach z tego przedmiotu w

wymrarze godzin wyklad6w oraz _ godzin cwiczeri (ewentualnie okreSlii inny rodzaj i

iloSi za.j9i), a

ucz-estniczenia

rzecz Uczelni o}late za moZliwoSi

zl (slownie:

zlotych), okreSlonE zgodnie z Zarzqdzeniem Rektora UwB

Student zobowi4zule siq uiScii na

w tych zajgciach w wysokoSci

OpialE wskazan4 w $

numerze

$2
I Student zobowiqzany jest wplacid na rachunek bankowy Uczelni

w terminie do dn ia

(w przypadku rozlozenia platnosci na raty nalezy wpisai kwoty rat i terminy ich platnodci)

\-)
l. Student mo2e wypowiedziei niniejszy aneks jedynie w formie pisemnej pod rygorom

niewaZnoici.
2. Z,loizenie oSwiadczenia o wypowiedzeniu aneksu przez Studenta w trybie przewidzianym

w ustppie I oznacza rezygnac.jq z uozestnictwa w zajQoiach z przedmiotu wskazanego w $

l.
W przypadku wypowiedzenia niniejszego aneksu przez Studenta przed terminem

rozpoczecia zaje' z powtarzanego przedmiotu Studentowi przysluguje zwrot wniesionej

oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesylki.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy po terminie rczpoczqcia zaiQi oplata

3.

4.



podlegajEca zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajgf onz o
koszt przelewu lub przesylki.

ri4
Nirric-jsz-v- ancks sporzqdzotto rv dwoch.jcclnobrzmi4cych egzcmplatzach, po.icdnytn dla ka2dc.i zc

slfon

Student Za Uczelnip



Zal4cznik nr 8

do Uchwaly Nr 1273

Senatu U niwersytetu w Bialymstoku
Z dnia 2'7 czerwca2ol2 r.

Aneks do Umowy ramowej z dnia zawarlej pomitdzy Pani4/Panem

a Uniwcrsytetem w Bia$mstoku

a

Uniwersytetem w Bialyrnstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowaDym przez:

- Dziekana WYdzialu
dzialajqoego na podstawie upowaZnienia Rektora.

0l
W zwiqzku z planowanym przez Studenta korzystaniem z zajQe, poza dodatkowym limitem
punkt6w ECfS okreSlonym w art. I70a ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym,7,

przedmiotu , prowadzonych na Wydziale

Uczelnia zobowiqzuje siQ do zapewnicnia w roku akademickim

mo2liwoSci uczestniczenia przez Studenta w zajgciach z tego przedmiotu w

wymiarze _ godzin wykladow oraz godzin iwiczefi (ewentualnie okreSlic inny rodzaj i

ilo6i zaigi*)

a Student zobowi4zuje sig uiScii na rzecz Uczelni oplatg za mozliwoSd uczestniczenia w tych

zajqciach w wysokoSci zl (slownie: zlotyoh),

okre6fon4 zgodnie z Zarz4dzeniem Rektora UwB

*) wypclnii odpowiednio w zaleZno6ci od iloSci przedmiot6w, w zajEciach z kt6rych ma uczestniczyi student

s2
Oplatg wskazan4 w $ I Student zobowiqzany jest wplacii na rachunek bankowy Uczelni

numerze w terminie dnt.

(w przypadku rozlozenia platnosci na raty nalezy wpisai kwoty rat iterminy ich platnoSci)

l. Student moZe wypowiedzie6 niniejszy

nicwaZnoSci.
.ledynie w formie pisemnej pod rygorem

$3
aneks

2. Zlozcnie oSwiadczenia o wypowiedzeniu aneksu przez Studenta w trybie przewidzianym



3.

A

w ustQpie I oznacza rezygnacjg z uczestnictwa w zajEciach z przedmiotu wskazanego w {

W przypadku wypowiedzenia niniejszego aneksu przez Studenta przed terminem

rozpoczgcia zajpe z powtarzanego przedmiotu Studentowi przysluguje zwrot wniesione.i

opiaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesylki.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy po terminie rozpoczEcia zaiqi oplata

podlegaj4ca zwtotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajg( oruz o

koszt przelewu lub przesylki.

ti j
Ninic'jszl aneks sporz4dzotro w dwtich jedrrobrzrni4cych egzetnplatzach. 1lo jednynr dla kaTde.j zc

slr()|l

Student Za Uczslnip


