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Uchwala nr l4O2
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wzortiw umdw o warunksch odplatnoSci
za studia stacjonarne prowadzone w jgzyku obcym

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wylszym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p6Ln. zm.) Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastqpuje:

s1
Wprowadza sig nastgpujqc e wzory um6w o warunkach odplatno6ci za studia
stacjoname prowadzone w jpzyku obcym:
l) wz6r ,,Umowy o warunkach odplatnoSci za studia prowadzone w jqzyku
obcym" zawieranej z obywatelami polskimi podejmuj4cymi studia,
stanowi4cy Zalqcznlk nr I do niniejszej Uchwaty,
2) wz6r ,,Umowy o warunkach odplatnoSci za studia prowadzone w j Ezyku
obcym" zawieranej z cudzoziemcami podejmuj4cymi studia na zasadach
obowiqzuj4cych obywateli polskich, stanowi4cy Zalqcznik nr 2 do niniejszej
Uchwaly,,

3) wz6r ,,Umowy o warunkach odplatno5ci za studia prowadzone w jEzyku
obcym" zawieranej z cudzoziemcami podejmuj4cymi studia na podstawie
art. 43 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dni 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie Wzszy (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p62n. zm.),
stanowiqcy Zalqcznik nr 3 do niniejszej Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik

I

do Uchwaly

Nr

1402

Senatu Uniwers)tetu w Biatymstoku
z dnia l5 maja 2013 r.

Umowa o warunkach odplatnoSci za studia stacjonarne prowadzone w jpryku obcym

podaj4cyrn do korespondencji adres .............
........., zwan4-/ym dalej Studentem,
nr alttumu
a

Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dale.i Uczelni4 reprezentowanym przez:
Dziekana Wydzialu ......
Rektora.
podstawie
upowa2nienia
dzialaj4cego na

.

..........

$l

Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowi4zk6w Uczelni oraz Studenta
podejmu1qcego studia stacjoname na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych
uslug edukaryjnych dwiadczonych przez lJczelnig, w zwiqzku z tresciq art. 160 ust. 3 ustawy z dnia
2l lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (t j. Dz. U z2012t ' poz.572 z p62n. zm')' zwanej
dalej Ustaw4.
$2

Urnowa zostaje zawarla na okres trwania studi6w pierwszego

stopn

ia./drugiego stopnia*),

prowadzonych w jqzyku
na Wydziale
kierunku ..........

$3
o:iwiadcza, 2e spelnia okreSlone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia na
studiach okreSlonych w $ 2.
l)czclnia zobowi4zuje siq do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta w zakresie
okredlonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz
planie studi6w i programie ksztalcenia, dostppnych na stronie internetowej tJczelni

l. Uczelnia

2.

(r.!rr.!nb.cd-q.ltl).
s4
L

Srudent oswiadcza. ze znany iest mu Regulamin studi6w obowiqzujqcy w Uczelni, kt6ry okresla
prawa i obowi4zki Studenta. 'treS6 Regulaminu studi6w znajduje sig na stronie internetowe]
Uczeln i

2.
3.

(tt]ut:!u'b.cdu.pl).

Student zobowiqzuje sig przestrzega6 przepis6w obowiqzuj4cych w Uczelni.

Student oSwiadcza, iz studia podjgte na podstawie niniejszej umowy' stanowiq jego
pierwszy/drugi lub kolejny*) kierunek studi6w stacjonarnych w rozumieniu Ustawy.
* | ni. n,'rrzehnc

l.

ikrcs,'a

ti ,
Uczelnia oswiadcza. i2 calkowita oplata - ustalona zgodnie z tre6ci4 art. 99 Ustawy - za studia
(slownte
)
bgdqce przedrniotem niniejszej umowy wynosi
studi6w.
drugi
rok
za
I
rok
studi6w,
i sktadajq siE na niq kwoty oplat:
trzeci rok studi6w x).

-za

2.

Student zobowi4zuje sig do uiszczenia oplary za studia wskazanej powy2ej na rachunek bankorvy
w nastgpujqcy spos6b:
Uczelni o

nr........................

1)

Za I rok studi6w:
w calo6ci w terminie do dn ia
w dw6ch rataclr - w wysokoSci

dnia

,

-)
w terminach I rata do dnia

*)

wysokoSci
dnia
, Ill rata do dnia
w czterech ratach w wysokosci

w terminach I rata do dnia
-)
,

w trzech ratach w

.

dn ia

2) Za

III

w terminach I rata do dnia
, lV rata do dnia
")

rata do dnia

II rok studi6w:

, *)
w terminach

rv caloSci w terminie do dnia

u' dw6ch ratach - w wysokoSci
dnia
, *)

w trzech

dnia
u

-

czterech ratach

w

-u

,

w calo6ci w terminie do dnia

w dw6ch ratach - w wysoko3ci

dnia

,

.)

dnia

w terminach I rata do dnia
,

lV

.)

rata do dnia

,

rata do

. II rata do

, II

rata do

, II

rata do

, II rata do

-)

w terminach I rata do dnia

. ll

rata do

w terminach I rata do dnia
*)
.

Il

rata do

+.1

w trzech ratach w wysokoSci
dnia
, III rata do dnia
w czterech ratach - w wysokoSci

dnia

,

wysokoSct

III rata do dnia
3)Za lll rok studi6w: *)

dnia

w terminach I rata do

wysoko6ci
, III rata do dnia

ratach

I rata do dnia

ll

. lll rata do dnia

+) $ybrrrc i \rlpelnra r!la(ciwe.

w terminach I rata do dnia

. -)

, IV rata do dnia

, II rata do

a nicpotrzcbnc skre(1i6.

s6
w $ 5, Student zobowiqzuje sig uiszcza6 na rzecz Ucz.elni
oplaty za odplatne uslugi edukacyjne 6wiadczone na rzecz studentow studi6w stacjonarnych

J. poza oplat4 za studia wskazan4 powy2ej
okreSlone w Ustawie:

) za powtarzanie zajgi z powodu n iezadowalajqcych wynik6w w nauce'
2) za za.igcia nieobjgte planem studi6w,
2. WysokoSi oplat, o kt6rych mowa w ust. l,.iest okreslana zgodnie z przepisami obowi4zUl4cymt w
Uczelni. w szczeg6lno(ci na podslawie art. 99 ust 2. Ustawy.
3. Oplaty. o kt6rych mowa w ust. l, wnoszone bgdq przez studenta w wysokosci okreslonej w aneksie
do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelniq a studentem najp62niej na 7 dni przed
rozpoczqciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkanri oplat
obowi4zu.i4cymi w Uczelni w roku akademickim. w kt6rym student bqdzie korzystal z danej uslugi
I

ed

u ka

cy.i

n e.j .

4. Ponadto student zobowi4zany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa, w
fym oplat za wydanie legityrnacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikat6w. wysokos6 lych optat
jest okre6lana zgodnie z przepisami Ustawy.

l.

$7
Oplatq za korzystanie z uslugi edukacyjnej wskazanej w $ 6 student zobowiqzany jest wnieSi w
terminie okreSlonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 6 ust. 3.
Za datg tiszczenia oplaty uwaZa sig datg dokonania wplaty na rachunek bankowy Uczelni

wskazanyw\5ust2.
3

w

przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w $

5

lub $ 6 student zobowi4zany

.iest do zaplaty odsetek ustawowych za kaidy dzieri zwloki, liczqc od dnia wymagalno(ci' bez
dodatkowego wzywania Studenta do zaplaly przez Uczelnig.

{8

Student zobowiqzuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejsze.j Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obciq2ai bqd4
Studenta.
Q9

L

Student rnoze wypowiedziei umowQ poprzez zloLenie rezygnacji jedynie w formie pisemnej pod

rygorem niewa2noSci.
1

W przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w przed terminem ich rozpoczpcia Studcntowi
przyslLrgLric zwrot wniesione.j oplaty pomniejszone.i o koszl przelewu lub przesylki

_).

W przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w po terminie ich rozpoczpcia oplata podlegajqca
zwrotowi .icst pornniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajpt oraz o koszt przclewu

lLrb

przesy'll(.

4.
5.

6.

l.
8.

t.

Zlo\enie pisemnej rezygnacji w terminach okre6lonych w ust. 2 i 3 jest r6wnoznaczne z
rozwi4zaniem umowy. Za dzief rozvti4zania umowy uznaje sig dzieri, w kt6rym Uczelnia
otrzymala oSwiadczenie Studenta o rezygnacji ze studi6w.
W razie zalegania z oplatq wskazan4 w \ 5 lub $ 6 niniejszej umowy, Uczeluia mo2e
wypowiedzie6 ninie.jszq umowq ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym wezwaniu Studenta
do zaplaty i bezskutecznym uplywie dodatkowego 7-dniowego terminLr.
Podjgcie decyzji o skre5leniu z listy student6w, w przypadkach wymienionych w Regulaminie
studi6w [Jniwersytetu w Bialymstoku, innych niz wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafir, jest

r6*noznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Uczelnig- Skutkiem ostatecznej decyz.!i o
skre6leniu z listy student6wjest rozwiezanie niniejszej umowy.
Strony mogq rozwiqzat umowQ na mocy porozumienia stron. KaLda ze Stron umowy
zobowi4zana jest do wypelnienia swoich zobowi4zarl do dnia rozr.r i4zarria umowy.
Umowa wygasa z chwilq uko6czenia studi6w przez Studenta.
$ t0
pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.
postanowieri
wyrnaga
fonny
Umowy
Zrniana
stosuje sip postanowienia Regulaminu studi6n
niniejsz4
umowq
W sprawach nieunormowanych
lJniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejnoSci majq zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez wladciwl
sqd. zgodnie z postanowieniami Kodeksu postgpowania cywilnego.
4.

Umowa zostala sporz4dzona w

2

jednobrzmiqcych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla ka2dei ze

Stron.

Stud€nt

za Uczelniq

Zal4cznik 2
do Uchwaty Nr 1402
Senatu Un iwersytetu w Bialymstoku
z dnia l5 maja 2013 r.

Umowa o warunkach odplatno6ci za studia stacjonarne prowadzone w jgzyku obcym

[Jmowa zawarta w dniu ............... roku w Bialymstoku pomiQdzy:
Paniq Panern
lcgitymuj4cym sig paszportem o numerze
innym dowodem tozsamoSci -

rrri"rtt"iy"r

*

*\

...........................................................................................

'

(dokladny adres)

a

Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelniq reprezentowanym przez:

- Dziekana Wydzialu ......
dzialaj4cego na podstawie upowa2nienia Rektora.

...........

{l

Przedmiotem umouy jest okre5lenie wzajemnych praw i obowi4zk6w Uczelni oraz Studenta
podejmujqcego studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplatnych
uslug edukacyjnych Swiadczonych przez Uczelnig, w zwiqzku z tre5ci4 art. 160 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (t. j.Dz.Uz2012r., poz.572 zp62n. zm.), zwancj
dalej Ustawq.

{2

Urnowa zostaje zawarta na okres trwania studi6w pierwszego stopnia/drugiego stopnia *),
prou adzonyclr w jqzl ku
na W; dzialc

kierunkrr ... ... ....
rozpoczgtych w roku akademickim

...

... ... ... .. . ...

...

i

trwaj4cych

semestr6w.

{3

l.

Uczelrria oiwiadcza, 2e spelnia okre6lone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia na
studiach okre5lonych w $ 2.

2. lczelnia zobowi4zuje siq do

realizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta

w

zakresie

okreSlonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz
planie studi6w i programie ksztalcenia, dostppnych na stronie internelowej Uczelni
(

l.
2.
3.
4.

rvrvr'.$f'b.c{! u.pl).
$4

Student oSwiadcza, ze znany jest mu Regulamin studi6w obowiEzuj4cy w lJczelni, kt6ry okre5la
prawa i obowi4zki Studenta. TreS6 Regulaminu studi6w znajduje sig na stronie internetowej

Uczelni ( rvrvrv. uw.b. ed u. D,!).
Student zobowi4zuje sig przestrzega6 przepis6w obowi4zujqcych w Uczelni.

Student o5wiadcza, i2 spelnia

-

przewidziane przez Ustawg

-

warunki umozliwiaj4ce

mu

podejmowanie i odbywanie studi6w na zasadach obowi4zuj4cych oby'rvateli polskich.
Student oSwiadcza, iz studia podj9te na podstawie niniejszej umowy, s4jego pierwszyrn i/drugimi
lub kolejnymi studiami stacjonarnymi w polskiej uczelni publicznej. *)
*) nieootrzebne skre6lii

s)

l.

lJczelnia o5wiadcza, i2 calkowita oplata - ustalona zgodnie ztreSci4art.99 Ustawy - za studia
(slownre
bpdqce przedmiotem niniejszej umorvy wynosi
)
i skladajq siq na ni4 kwoty oplat _za
t rok studi6w,
za drugi rok studi6w, _
za
trzcci rok studi6w *),
2. Sludent zobowi4zuje siq do uiszczenia oplaty za studia wskazanej powy2ej na rachunek bankowy
Uczelni o nr .....-..................
w nastqpuj4cy spos6b:
I ) Za I rok studi6w:
w calo$ci w terminie do dnia
, *)
w dw6ch ratach - w wysokorici
w terminach I rata do dnia
, II rata do
dnia
, *)
w lrzech ratach w wysoko6ci
w terminach I rata do dnia _,
ll rata do
*)
dnia
III
rata
do
dnia
,
,
w czterech ratach - w wysokoSci
w terminach I rata do dnia
, II rata dc.'
*)
dnia
.
, III rata do dnia
, IV rata do dnia
2) Za II rok studi6w:
rv calo(ci w terminie do dnia
,,)
w dw6ch ratach - w wysoko6ci
w terminach I rata do dnia
, rata do
*)
dnia
,

$ trzech ralach - w wysokosci
dnia
, III rata do dnia
w czterech ratach - w wysoko6ci
dnia
, III rata do dnia
rok studi6w: *)
w calo:ici w terminie do dnia
w dw6ch ratach - w wysokoSci

3)

Za

w terminach I rata do

dnia

II

rata do

, *)

w terminach I rata do dnia
. *)
, IV rata do dnia

, II rata do

lll

, *)

dnia

*)

_

w terminach I rata do

dnia

w terminach I rata do dnia
- w wysoko6ci
dnia
, Ill rata do dnia
,*
w czterech ratach w wysoko5ci
w terminach I rata do dnia
dnia
I
rata
do
dnia
rata
do dnia
. *)
,
,IV
w trzech

ratach

*) wybraf iwypelni( rvla(oiwc,

, II

rata do

, II

rata do

, II rata do

a niep<ttrzebnc skreSliC.

s6
oplz't4za studia wskaznq powy2ej w $ 5, Student zobowiqzuje sig uiszczac na rzecz Uczelni
oplaty za odplatne uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonarnych

| . Poza

okre6lone w Ustawie:
l) za powtarzanie zajg6 z powodu n iezadowalaj4cych wynik6w w nauce,
2) za zajgcia nieobjgte planem studiow,

2. Wysoko(6 oplat, o kt6rych mowa w ust. l, jest okreSlana zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi w
Uczelni, w szczeg6lno6ci na podstawie art. 99 ust 2. Ustawy.
3. Oplaty, o kt6rych mowa w ust. l, wnoszone bgd4 przez studenta w wysokoSci okreSlonej w aneksie
do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelni4 a studentem najp6Zniej na 7 dni przed
rozpoczEciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplat
obowi4zuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bgdzie korzystal z danej uslugi
edukacyj nej

.

4. Ponadto student zobowiezany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa, w
tym oplat za wydanie legitymacji studenckiej. dyplomu oraz ich duplikat6w. Wysoko5d tych oplat
jest okrerilana zgodnie z przepisami Ustawy.

l.
2.
3.

0/
Oplatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej wskazanej u' $ 6 student zobowiqzany jest wnie66 w
terminie okre6lonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 6 ust. 3.
Za datp uiszczenia oplaty uwaZa sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek
bankowy Uczelni wskazany w $ 5 ust. 2.
W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w $ 5 lub $ 6 Student zobowiqzany
jest do zaplaty odsetek ustawowych za kazdy dziefi zwloki, licz4c od dnia u,ymagalnoSci, bez
dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przez Uczelnig.

{8
Student zobowiEzuje siQ do pisemnego powiadarniania Uczelni o zmianie jego danych osobowyon
zawartyclr w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiqzku obciqZai bqo4
Studenta.
$e

l.

Strfdent moze wypowiedziei umowg poprzez zloi,enie rezygnacji jedyn ie w formie pisemnej pod
rygorem niewa2noSci.

2.

W

3.

4.
5.

6.

7.

8.

l.
2.

przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w przed terminem ich rozpoczpcia Studentowi

przysluguje zwrot wniesionej oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesylki.
W przypadku pisemnej rezygnacji ze studi6w po terminie ich rozpoczpcia oplata podlegajqca
zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajgf onz o koszt przelewu lub
przesylki.

Zlo2enie pisemnej rezygnacji w terminach okredlonych w ust. 2 i 3 jest r6wnoznaczne z
rozwi4zaniem umowy - Za dzieh rozwi4zztlia umo\4y uznaje sig dzieri, w kt6rym Uczelnia
otrzymala oswiadczenie Studenta o rezygnacji ze studi6w.
\N razie zalegania z oplatq wskazan4 w d 5 lub $ 6 niniejszej umowy, Uczelnia rno2e
wypowiedzie6 niniejszq umowg ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym wezwaniu Studenta
do zaplaty i bezskutecznym uplywie dodatkowego 7-dniowego terminu.

decyzji o skreSleniu z Iisty student6w, w przypadkach wymienionych w Regulaminie
studi6w Uniwersltetu w Bialymstoku, innych ni2 wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest
r6wnoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Uczelnig. Skutkiem ostatecznej decyz-ji o
skre6leniu z lisry studentowjest rozu iqzanie rriniejszcj umor.ry.
Strony mogq rozwiqzat, umow€ na rnocy porozumienia stron. KaLda ze Stron umowy
zobowi4zana jest do wypelnienia swoich zobowiqzari do dnia rozwiqzania umowy.
Umowa wygasa z chwi14 ukoriczenia studi6w przez Studenta.
Pod.yqcie

$ t0

Zmiana postanowief Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
W sprawach nieunonnowanych niniejsz4 umow4 stosuje sip postanowienia Regulaminu studi6w
Uniwersytetu w Bialyrnstoku, a w dalszej kolejnodci majq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.

3
4.

Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygniqciu przez wla(ciwl
sqd. zgodnie z przepisami prawa polskiego.
U mowa zostala sporz4dzona w 2.iednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla ka2dej ze
Stron.

Student

Za Uczelnip

Zalqcznik 3
do Uchwaly Nr 1402
Senatu Un iwersytetu w Bialymstoku
z dnia I 5 maja 2013 r.

Umowa o warunkach odplatno5ci za studia stacjonarne prowadzone w jpzyku obcym

podaj4cym do korespondencji adres
nr albumu
a

Uniwersytetem w Biatymstoku, zwanym dalej Uczelni4 reprezentowanym przez:
- Dziekana Wydzialu ...... ...
dzialajqcego na podstawie upowaZnienia Rektora.

$l

Przedmiotem umowy jest okre6lenie wzajemnych praw i obowiqzk6w Uczelni oraz Studenta
podejmuj4cego studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odplalnycn
uslug edukacyjnych Swiadczonych przez Uczelnig, w zwi4zku z tre6ci4 art. I60 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkoln ictwie wyZsz.ym, ( t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 572 z p62n. zm.), zwanej
dalei Ustawa.
$2

na okres nwania studi6w pierwszego

l.

stopnia/drugiego stopnia*),

QJ

Uczelnia o5wiadcza, 2e spelnia okreSlone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenra
na studiach okre(lonych w $ 2.
Uczelnia zobowiqzuje sip do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta w zakresie
okrcrilonyrn w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz

planie studi6w

i

programie ksaalcenia, dostgpnych

na stronie internetowej

Uczelni

(ut ur_v,ryb.sdL'.pl).
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3.

4.

L

Student oSwiadcza, Ze znany jest mu Regulamin studi6w obowi4zujqcy w Uczelni, kt6ry okre6la
prawa i obowi4zki Studenta. Tre6i Regulaminu studi6w znajduje siE na stronie internetowej
tJczeln i (1gy1y.qwb,edu. p.l).
Student zobowiqzuje sip przestrzega6 przepis6w obowi4zuj4cych w Uczelni.

Q)

Uczelnia oswiadcza, iz calkowita opiata - ustalona zgodnie z tresci4 art. 99 Ustawy - za studia
(slownie
bgd4ce przedmiotern niniejszej umowy wynosi
)
i skladajq sip na niq kwoty oplat: _
za I rok studi6w, _za
drugi rok studi6w,
lrzeci rok studi6w *).

*' nicpotrzebnc skreslia

2.

Student zobowiqzuje siq do uiszczenia oplaty za studia wskazanej powy2ej na rachunek bankowy

Uczelni o nr
dn ia.

.

......

do dnia rozpoczgcia studi6w t. 1. do

.

{i 6

l.

Poza oplatqza studia wskazanq powy2ej w $ 5, Student zobowi4zuje sig uiszczac na rzeczUczelni
oplaly za odplatne uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studiow stacjonamych
okreSlone w Ustawie:

1)

2)

2.
3.

4.

za powlauanie zaiqi z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,
za z.ajpcia nieobjgte planem studi6w.

Wysoko6i oplat, o kt6rych mowa w ust. l, jest okre5lana zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi
w Uczelni, w szczeg6lnodci na podstawie art.99 ust 2. lJstawy.
Oplat-v, o kt6rych mowa w ust. l, wnoszone bpdq przez studenta w wysokoSci okreSlonej
w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomiQdzy Uczelniq a studentem najpoZniej na 7 dni
przed rozpoc4ciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplat
obowiqzuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bEdzie korzystal z danej
uslugi edukacyjnej.
Ponadto student zobowiqzany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami prawa,
w tym oplat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikat6w. WysokoSi tych
oplat jest okre6lan a z.godnie z przepisami Ustawy.
$7

I
2.
3.

Opla1g za korzystanie z uslugi edukacyjnej wskazanej w $ 6 student zobowiqzany jest wnieSi
w terminie okreSlonym w aneksie, o kt6rym mowa w I 6 ust. 3.
Za datp uiszczenia oplaty rwa2a sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek
bankowy Uczelni wskazany w $ 5 ust. 2.
W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w $ 5 Iub $ 6 Student zobowi4zany
jest do zaplaty odsetek ustawowych za ka2dy dzieri zwloki, licz4c od dnia wymagalnoSci, bez
dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przez [Jczelnig.

68
Sludent zobowiqzuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zarvartlch w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obci42a6 bpd4
Studcnta.
89

t.

Student moze wypowiedzie6 umo\r,Q poprzez zloZenie rezygnacj ijedyn ie w formie pisernnej pod

rygorem niewa2noSci.
2. Zlo2enie pisemnej rezygnacji jest r6wnoznaczne z rozwi4zaniem umowy. Za dzief rozwiqzania
umowy uznaje siq dzie6, w kt6rym Uczelnia olrzymala o6wiadczenie Studenta o rczygnacji ze
studi6w.
3. Oplaly z.a naukg nie podlegaj4 zwrotowi, z zastrzeLeniem ust 4.
,1
Oplaty za naukE podlegaj4 zwrotowi za okres rriepobierania nauki, je2eli student otrzymal urlop
lub zrezygnowal z nauki z powod6w zdrowotnych potwierdzonych zaiwiadczeniem lekarskim
albo z innych waznych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym 2e oplate z,a pierwszy
rok studi6w zwraca sig w wysokoSci pomniejszonej o r6wnowartoSi 200 euro.

z

oplatq wskazan4 w $ 5 lub $ 6 niniejszej umowy, Uczelnia mo2e
wypowiedziei niniejszE umowQ ze skutkiem natychmiastowym. po pisemnym wezwaniu
Studenta do zaplaty i bezskutecznym uplywie dodatkowego 7-dniowego terminu.
6. Podjgcie decyzji o skre6leniu z listy student6w, w przypadkach wymienionych w Regulaminie
studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku, innych ni2 wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest
5.

W razie

zalegania

7.

8.

I

z

wypowiedzeniem umowy pnez Uczelnie. Skutkiem ostatecznej decyzji o
skrerileniu z listy student6w jest rozwiqzanie niniejszej umowy.
Strony mog4 rozwiqzae umowQ na mocy porozumienia stron. Ka2da ze Stron umowy
zobowiqzanajest do wypelnienia swoich zobowiqzari do dnia rozwi4zania umowy.
Umowa wygasa z chwilq uko6czenia studi6w przez Studenta.
r6wnoznaczne

$10
Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.
W sprawaclr nieunormowanych niniejszq umowq stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w
Uniwersy,tetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejnoSci majq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez wlaSciwy
sqd, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
4.

Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla ka2dej
ze stron.

Student

Za Uczelnig

