
Uchwala nr 1449
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 18 wrzeSnia 2013 r.

w sprawie wordw um6w o warunkach odplatnofici za studia wybze i studia doHoranckie

obowiqzujqce cudzoziemcdw realizuiqcych ksztalcenie w igzpku polskim

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym (tj' DaU. 22012 r.

poz. 572 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala co nastgpuje:

$1

Wprowadza sig nastgpujqce wzory um6w o warunkach odplatno6ci zra studia wyZsze i studia

doktoranckie obowipuj4ce cudzoziemc6w realizuj4cych ksztalcenie w jgzyku polskim:

1) Wz6r ,,Umowy o warunkach odplatno6ci za studia zawieranej z cudzoziemcami

podejmuj4cymi studia na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i ust' 4 pkt 2 ustawy z dnia

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z p6im'

zm.) stanowi4cy Zal4cznik nr 1 do niniejszej Uchwaly,

2) Wz6r,,Umowy ramowej o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne Swiadczone na

rzecz student6w studi6w stacjonamych" oraz ,,Urnowy o warunkach odplatno6ci za

uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz student6w studi6w niestacjonamych"

zawieranej z cudzoziemcarni podejmuj4cymi studia n4 zasndssh obowiqzuj4cych

obywateli polskich, stanowi4cy odpowiednio Zal4cznik m 2 i Zal4cznik nr 3 do

niniej szej Uchwaly,
3) Wz6r ,,Umowy warunkach odplatno5ci za studia doktoranckie" zawieranej

z cudzoziemcami podejmuj4cymi studia doktoranckie na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4

i ust.4 pkt 2 ustawy z dnia?7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wzszym (tj. Dz' U.

z 2012 r . poz.572 z p6in. zm.), stanowi4cy Zal4cznk nr 4 do niniej szej Uchwaty,

4) Wz6r ,, Umowy ramowej o warunkach odplatno6ci za uslugi edukacyjne Swiadczone na

rzecz doktorant6w studi6w stacjonamych" oraz ,,Umowy ramowej o warunkach

odplatnoSci za uslugi edukacyjne Swiadczone na rzecz doktorant6w studi6w

niestacjonamych" stanowi4cy odpowiednio Zal4cznik rtr 5 i Zal4cznik Nr 6

do niniejszej Uchwaly.

$2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Przewodniczqcy
Sen lymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zallczrik I

do Uchwaly Nr 1449
Senatu Uniwers)4etu w Bialymstoku
z dnia lE wrzesnia 2013 r.

Umowa o warunkach odplatnoSci za studia

(obowiqzujqca cudzoziemc6w przyjgtych na studia
na zrsadach pelnej odplatnosci)

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Bialymstoku pomigdry:
Paniq/Panem
legitymujqcym sig paszportem / innym dowodem toZsamo6ci*) o numerze . . . ... ... . .

zamieszkalym w
(dokladny adres zamieszkania)

podaj4cym do korespondencji adres
nr albumu ........., zwanqlym dalej Studentem,
a

Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezentowanym przez:

- Dziekana Wydzialu
dzialaj4cego na podstawie u powa2n ienia Rektora.

$l
Przedmiotem umowy jest okre5lenie wzajemnych praw i obowiqzk6w Uczelni oraz Studenta

podejmuj4cego studia stacjoname/niestacjonarne*) na Uczelni, w zakresie korrystania przez Studenta

z odplatnych ustug edukacyjnych Swiadczonych przez Uczelnig, w zwi4zku z tre5ciq art. 160 ust. 3

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym, (t. j. Dz. U z2012 t., poz 512

z p62n. zm.), zwanej dalej Ustaw4.

$2
Umowa zostaje zawlrta na okres trwania studi6w pierwszego

studi6w magisterskich*), prowadzonych na Wydziale
stopn ialdrugiego stopn ialjednol itych

rozpoczgtych w roku akademickim ... ......... ......... itrwaj4cych semestr6w.

l.

3.

l.

$3
Uczefnia o$wiadcza, ie spelnia okre6lone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia

na studiach okreSlonych w $ 2.

Uczelnia zobowi4zuje sig do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta w zakresie

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

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostgpnych na stronie internetowej Uczelnt

(www.uwb.edu.pl).

$4
student oswiadcza, ze znany jest mu Regulamin studi6w obowi4zuj4cy w uczelni, kt6ry okresla

prawa i obowi4zki Studenta. Tre56 Regulaminu studi6w znajduje si9 na stronie internetowej

Uczelni (www.uwb.edu.pl).
Student zobowi4zuje si9 przestrzega6 przepis6w obowi4zuj4cych w Uczelni.

$s
Uczelnia oswiadcza, i2 calkowita oplata za studia bgd4ce przedmiotem niniejszej umowy wynos

(slownie ) i skladaj4 sig na ni4 kwoty oplat'. 

- 

za I

za trzeci rok studi6w,

4.

rok studi6w, za drugi rok studi6w,



2.

.) niepotrzebne skreSli6

2. Student zobowiqzuje sig do uiszczenia oplaty za studia wskazanej powy2ej na rachunek bankowy

Uczelni o nr ....................... do dnia rozpoczgcia studi6w t. j. do

dnia........, w przeliczeniu na zlote polskie wedlug kursu Sredniego euro Narodowego Banku

Polskiego w dniu wplaty.

l.
$6

Poza oplat4 za studia wskazan4 w $ 5, Student zobowiqzuje sig uiszczat na rzecz Uczelni oplaty zz

odplatne zajgcia dydaktyczne nie objgte planem studi6w, j eieli zechce z takich za19t korrystad i

zawrze z Uczelnt4 aneks wskazany w ust. 3 ponizej.

WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. l, jest okre6lana zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi

w Uczelni.
3. Oplaty, o kt6rych mowa w ust. l, wnoszone bgdq pnez studenta w wysoko6ci okre5lonej

w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelni4 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 korrystal z danej

uslugi edukacyjnej.

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

w tym oplat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu, dodatkowego odpisu dyplomu w

tlumaczeniu na jgzyk obcy, ich duplikat6w oraz za legalizacjg dokument6w przeznaczonych do

obrotu pmwnego z zagranicq. WysokoS6 tych oplat jest okre ilana zgodnie z przepisam i U stawy.

$7
L Oplatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej wskazanej w $ 6 ust. I student zobowi4zany jest

wnieS6 w terminie okre6lonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 6 ust. 3.

2. Za datg uiszczenia oplaty vwaiz^ sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek
bankowy Uczelni wskazany w $ 5 ust. 2.

3. W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w $ 5 lub $ 6 Student zobowi4zany
jest do zaplaty odsetek ustawowych a kaizdy dziefi niloki, licz4c od dnia wymagalno6ci, bez

dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przezUczelnig.

$8
l. Student mo2e wypowiedziei umowg poprzez zlolenie rezygnacjijedynie w formie pisemnej pod

rygorem niewa2no6ci.

2. Zlo2enie pisemnej rezygnacji jest r6wnoznaczne z rozwi4zaniem umowy. Za dzieh rozwiqzania

umowy uznaje sig dzieri, w kt6rym Uczelnia ovzymala o5wiadczenie Studenta o rezygnacji ze

studi6w.

3. Oplaty za naukg nie podlegaj4 zwrotowi, z zastrzezeniem ust 4.

4. Optaty za naukg podlegaj4 zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeZeli student otrrymal urlop

lub zrezygnowal z nauki z powod6w zdrowotnych potwierdzonych za6wiadczeniem lekarskim

albo z innych waZnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym Le oplatg za pierwszy

rok studi6w zwraca sig w wysoko5ci pomniejszonej o r6wnowarto66 200 euro.

5. W razie zalegania z oplatq wskazan4 w $ 5lub $ 6 niniejszej umowy, Uczelnia mo2e

wypowiedzie6 niniejsz4 umowg ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym wezwanlu

Studenta do zaplaly i bezskutecznym uplywie dodatkowego 7-dniowego terminu. W razie

zalegania z oplat4 wskazan4 w $ 5 przez okres dlubzy niL3 miesiqce nastgpuje skre6lenie z listy

student6w (zgodnie z treSci4 $ l8 ust. 4 rozporz4dzenia MNISW z dnia 12 paldziemika 2006 r.

w sprawie podejmowania i odblvania przez cudzoziemc6w studi6w, i szkolef oraz ich

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, Dziennik Ustaw Nr 190

poz. 1406).



o.

1.

Podigcie decyzji o skreSleniu z listy student6w, w prrypadkach wymienionych w Regulaminie
studi6w uniwersltetu w Bialymstoku, innych niz wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest
r6wnomaczne z wypowiedzeniem umowy przez Uczelnig. Skutkiem ostatecznej decyzji o
skre5leniu z listy student6wjest rozwi4zanie niniejszej umowy.
Strony mog4 rozwi1zal umowg na mocy porozumienia stron. Kaida ze Stron umowy
zobowi4zanajest do wypelnienia swoich zobowiqzan do dnia rozwi4zania umoury.
Umowa wygasa z chwi14 ukoriczenia studi6w przez Studenta.

$e
student zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiania uczelni o zmianie jego danych
osobowych zawarlych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowipku
obci4Za6 bgdq Studenta.

$ l0
1 . Zmiana postanowiei Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
2. w sprawach nieunormowanych niniejsz4 umowa stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w

uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejnosci maiq zastosowanie odpowiednie przeprsy
prawa polskiego.

3. wszelkie spory wynikai4ce z niniejszej umowy strony poddai4 rozstrzygniqciu przez wlasciwy
sqd, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

4 umowa zostala spon4dznna w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Student Za UczelniE



Zalqcznik 2

do Uchwaly Nr 1449
Senatu Uniwers''tetu w Bialymstoku
z dnia | 8 wrzesnia 2013 r.

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

(obowiqzujqca cudzozicmc6w przyjQtych na studia
na zasadach obowiqzuj4cych obywateli polskich)

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Bialymstoku pomigdry:
Pania?anem
legitymuj4cym sig paszportem/ innym dowodem tozsamosci
zamieszkalym w ...................

(dokladny adres)

podaj4cym do korespondencji adres ......... ......
nr albumu ........., zwanqlym dalej Studentem,

a Uniwersltetem rv Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezentowanym przez:

dzialajqcego na podstawie upowaZnienia Rektora.

$l
Przedmiotem umowy jest okreSlenie wzajemnych praw i obowiqzk6w Uczelni or^z Studenta

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

uslug edukacyjnych Swiadczonych przez rJczelnig, w zwi4zku z tre{ci1 arl. 160 ust. 3 ustawy z dnia

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyi.szym (Dz. U 22012 r. poz' 572 z p62n. zm.), zwanej dalej

Ustaw4.

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

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

$3
Uczelnia oSwiadcza,2e spelnia okreslone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia

na studiach okre6lonych w $ 2.

Uczelnia zobowi4zuje sig do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Studenta w zakresie

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

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostgpnych na stronie intemetowej Uczelni
(www.uwb.edu.pl).

$4
Student oswiadcza,2e znany iest mu Regulamin studi6w obowi4zuj4cy w Uczelni, kt6ry okre6la
prawa i obowi4zki Studenta.
Student zobowi4zuje sig przestrzega6 przepis6w obowi4zuj4cych w Uczelni.
Student zobowi4zuje sig uiszcza6 na rzecz Uczelni oplaty za odplatne uslugi

Swiadczone na rzecz studentow studi6rv stacjonamych okre6lone w Ustawie:
l) za korzystanie z zajgt poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS okre6lonym

ust. 2 Ustawy,
za poMarzanie zaj96 z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,

za zzjjcia nieobjgte planem studi6w,
za ksztalcenie w formie stacjonarnej na drugim lub kolejnym kierunku studi6w.

l.

3.

A

5. edukacyjne

w art. l70a

2)
3)
4)



z zasarzeaeniem ust. 4 .

6. Oplat, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 4), student nie wnosi:
5) w przypadku przewidzianym w art. l70a ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym lub
6) jeZeli po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia kontynuuje studia do uzyskania tytulu

magistra.
7. Wysoko66 oplat, o kt6rych mowa w ust. 3, jest okre6lana zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi

w Uczelni.
8. Oplary o kt6rych mowa w ust. 3, wnoszone bgd4 przez studenta w v,ysoko6ci okre6lonej

w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelniq a studentem najp6lniej na 7 dni
przed rozpoczgciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami oplat
obowi4zuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym student bgdzie korzystal z danej
uslugi edukacyjnej.

9. Ponadto student zobowi4zany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami praw4
w tym oplat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu, dodatkowego odpisu dyplomu
w tlumaczeniu na jgzyk obcy, ich duplikat6w oraz za legalizacjg dokument6w p eznaczotych
do obrotu prawnego z zagranic4. WysokoS6 tych oplat jest okre5lana zgodnie z przepisami
Ustawy.

$5
l. Optatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej student zobowi4zany jest wnie66 w terminie

okreSlonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 6.
2. Za datQ uiszczenia oplaty uwa2a sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek

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

3. W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I Student zobowiqzany jest
do zaplaty odsetek ustawo\rych za kridy dzie6 zwloki, licz4c od dnia wymagalnoSci,
bez dodatkowego wzywania Studenta do zaplaly przez Uczelnig.

$6
Student zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zaw^rlych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obci4zai b9d4
Studenta.

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

Uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejno6ci majq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddajq rozstrzygnigciu przez wla6ciwy
s4d, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

4. Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzenplarzu dla kazdej
ze Stron.

Student Za Uczelnig

*) niepotrzebne skre$liC



Zal4cznik 3

do UchwalY Nr 1449
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l8 wrzeinia 201I r.

Umowa o warunkach odplatno6ci za uslugi €dukacyjne
Swiadczone na rzecz student6w studi6w niestacionarnych

(obowiqzuj4ca cudzoziemc6w przyj gtych

na studia na zasadach obowiqzuj4cych obywatcli polskich)

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Biatymstoku pomigdzy:
Paniq/Panem
legitymujqcym si9 paszportem/ innym dowodem tozsamo5ci
zamieszkatym w

(dokladny adres)

podajqcym do korespondencji adres .. .......... .

m albumu zwandym dalej Studentem,

a Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezentowanym przez:

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

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

podejmuj4cego studia niestacjoname na Uczelni, w zakresie korzrystania przez Studenta z odplatnych

uslug edukacyjnych Swiadczonych prznz Uczelnig, w zwi4zku z treiciq art' | 60 ust. 3 ustawy z dnia

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U 22012 t. poz. 572 z p62n. zm.), zwanej dalej

Ustawq.

$2
Umowa zostaje zlwarta n okres trwania studi6w pierwszego stopnia/drugiego stopnia,/jednolitych

studi6w magisterskich+)
na Wydziale
kierunku ..........
rozpoczgtych w roku akademickim

l.

9J
Uczelnia oswiadcza,2e spelnia okreSlone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia

na studiach okreslonych w $ 2.

Uczelnia zobowi4zuje sig do realizowania swoich obowiqzk6w wobec Studenta w zakresie

okre6lonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersyetu w Bialymstoku oraz
planie studi6w i programie ksztalcenia, dostqpnych na stronie intemetowej Uczelni
(www.uwb.edu.ol).

$4
Student oSwiadcz^, Le znany jest mu Regulamin studi6w obowi4zuj4cy w Uczelni, kt6ry okre6la

prawa i obowi4zki Studenta. Tre56 Regulaminu studi6w znajduje sig na stronie intemetowej

Uczelni (www.uwb.edu.ol).
Student zobowiqzuje sig przestrzega6 przepis6w obowi4zujqcych w Uczelni.

Student zobowi4zuje sig do uczestniczenia w zajEciach dydaktycznych przewidzianych
w planie studi6w (stanowi4cym Zal4cznik Nr 1 do niniejszej umo\ry) oraz ich zaliczania

zgodnie z postanowieniami Regulaminu studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

l.

2.

3.

$5



I . Uczef nia oswiadcz4 i2 calkowita oplata za studia bgd4ce przedmiotem niniejszej umowy wynosi

(slownie )
2. Student zobowi4zuje sig do wniesienia oplaty za studia:

1) w roku akademickim w wysoko6ci "'......."."......'. zl
(slownie:...... ... ..) z terminem/amijej wniesienia:

I rata w wysokoSci ................... zl do dnia
2 rata w wysokosci ......... .......... zl do dnia
3 rata w wysoko5ci ................... zl do dnia
lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia. . . .....'

2) w roku akademickim w wysokoSci .................'..... zl
(slownie:......... ..) z terminem/ami jej wniesienia:

I rata w wysoko$ci ................... zl do dnia
2 rata w wysokoSci ................... zl do dnia
3 rata w wysokoSci ................... zl do dnia
lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia

3) w roku akademickim w wysokoSci ..."'................. zl
(slownie:......... '.) z terminem/ami jej wniesienia:

1 rata w wysokoSci ................... zl do dnia
2 rata w wysokoSci ................... zl do dnia
3 rata w wysokodci ................... zl do dnia
lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia.. ' ...
na indywidualne konto bankowe o nr .................
(Nalezy podad odplatnoSd odpowiadaj4cq pelne nu cyklowi ksztalcenia w rozbiciu na raty za kolejne

lata studi6w i wladciw4 ilo5C i wysokodC rat, zgodnie z ustaleniami podjqtymi przez dziekana).

W przypadku nieterminowego wnoszenia oplaty za studia Student zobowiqzany jest do

zaplaty odsetek ustawowych zz kaizdy dzieri z,vloki, liczqc od dnia wymagalnosci, bez

dodatkowego wzywania Studenta do zaplaty przezUczelnig.

Poza oplatq za studia wskazan4 w ust. I powyZej, student zobowiqzuje si9 uiszcza' na rzecz

Uczelni oplaty za odplatne zajgcia dydaktyczne odbywane w ramach powtarzania przedmiotu

z powodu niezadawalaj4cych r+ynik6w w nauce, oraz za zaigcia nie objgte planem studi6w, je2eli

zechce z takich zajg1 korzystat i zautrzp zUczelni4 aneks wskazany w ust. 3 poni2ej '

WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. 4, jest okeslan a zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi

w Uczelni.
4. Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 4, wnoszone b9d4 ptzez studenta w wysokosci okeslonej w

aneksie do niniejszej umowy, zawafiym pomigdzy Uczelni4 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

ustugi edukacyjnej.

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

w tym oplat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu, dodatkowego odpisu dyplomu w

tlumaczeniu na jgzyk obcy, ich duplikat6w oraz za legalizacjg dokument6w ptznznaczonych do

obrotu prawnego z zzgnnicq. wysokosc tych optat jest okreslana zgodnie z przepisami Ustawy.

$6'1. oplatg zz korzyslanie z uslugi edukacyjnej wskazanej w s 5 ust. 4 student zobowiqzany jest

J.

5.

3.

wnie56 w terminie oke6lonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 6.

za datg uiszczenia oplaty uwara sig datg dokonania wfaty na poczcie lub w banku na rachunek

bankowy Uczelni wskazany w $ 5 ust. 2.

w przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w $ 5 ust. 2 lub ust. 4 student

zobowiqzany jest do zaplaty odsetek ustawowych za ku1dy dzief zwloki, licz4c od dnia

wymagalno6ci, bez dodatkowego wrywania Studenta do ztplaly pnez Uczelnig.



$7
l. Student moze wypowiedziec umowg poprzez zlo2enie rezygnacj ijedynie w formie pisemnej

pod rygorem niewa2no6ci.

2. Zloienie pisemnej rezygnacji jest r6wnoznaczn e z ronxiqzaniem umowy. Za dzieh rozwiqzania

umowy uznaje sig dziei, w kt6rym Uczelnia otrzymala o6wiadczenie Studenta o rerygnacji
ze studi6w.

3. Oplaty zA naukg nie podlegajq zwrctowi, z zastrze2eniem ust 4.

4. Oplaty za naukg podlegaj4 zwrotowi za okres niepobierania nauki, je2eli student otrzymal urlop
lub zrezygnowal z nauki z powod6w zdrowotnych potwierdzonych za5wiadczeniem lekarskim

albo z innych waZnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym 2e oplatg za pierwsry
rok studi6w zwraca sig w wysoko3ci pomniejszonej o r6wnowarto66 200 euro.

5. W razie zalegania z oplatq wskazan4 w $ 5lub $ 6 niniejszej umowy, Uczelnia moZe

wypowiedzie6 niniejsz4 umowg ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym wezwaniu

Studenta do zaplaty i bezskutecznym uplywie dodatkowego 7-dniowego terminu. W razie

zalegania z oplat4 wskazanq w $ 5 przez okres dluLszy niL3 miesi4ce nastgpuje skre6lenie z listy
student6w (zgodnie z tre6ci4 $ I 8 ust. 4 rozporz4dzenia MNISW z dnia 72 pa2dziemika 2006 r.

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemc6w studi6w, i szkoleri oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, Dziennik Ustaw Nr 190

poz.l406).

6. Podjgcie decyzji o ske6leniu z listy student6w, w przypadkach wymienionych w Regulaminie

studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku, innych niZ wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest

r6wnomacme z wypowiedzeniem umowy przez Uczelnig. Skutkiem ostatecmej decyzji o
skefleniu z listy student6w jest rozwi4zanie niniejszej umowy.

7. Strony mog1 rozwiqzaf umowe na mocy porozumienia stron. KaZda ze Stron umouy
zobowiqzanajest do wypelnienia swoich zobowiqzaf do dnia rozwiqzania umowy.

8. Umowa uygasa z chwil4 ukofczenia studi6w przez Studenta.

$8
Student zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiqzku
obci42a6 bgd4 Studenta.

$e
1. Zrniana postanowiefl Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainoSci.

2. W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w

Uniwersltetu w Biatymstoku, a w dalszej kolejno6ci maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez wlaSciwy

s4d, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

4. Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzernplarzu dla kazdej

ze Stron.

Student ZaUczelnig



ZalacT ik4
do Uchwaly Nr 1449

Senatu Uniwerslt€tu w Bialymstoku
z dnia lE wrzeSnia 2013 r.

Umowa o warunkach odplatnoSci za studia doktoranckie

(obowiqzuj4ca cudzoziemc6w przyjQtych na studia doktoranckie
na zasadach pelnej odplatno3ci)

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

Pani4/Panem
legitymuj4cym sig paszportem / innym dowodem to2samo6ci

zamieszkalym w................... 
iili;;;;;;;;j

podaj4cym do korespondencj i adres .................
nralbumu ..........,zwanqlym dalej Doktorantem,
a Uniwersltetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezentowanym przez:

. - Dziekana Wydzialu . '.......... ' ' '
dzialaj4cego na podstawie upowaznienia Rektora.

$l
Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiqzk6w Uczelni or^z Doktoranta

podejmuj4cego studia doktoranckie stacjonarne/niestacjonarnet) na Uczelni, w zakresie korzystania

prt"LDoktoiuntu, odplatnych uslug edukacyjnych Swiadczonych przez lJczelnii, w. zwi4zku z_tresci4

u.t. t95 ,tt. l0 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie v"yzsz,:|m, (t. j. Dz. u 22012 r.,

poz. 572 zp6Ln. zm.), zwanej dalej Ustaw4.

$2
I . Uczelnia oSwiadcza, 2e w ramach (nazwa jednostki organizacyjnej)

prowadzi stacj oname/n iestacj oname * studia doktoranckie

(nazwa studi6w) nwaj4ce (liczba semestr6w)

zwane dalej Studiami.
2. Umowa zostaj e zawarla na czas trwania Studi6w.

$3
l. Uczelnia o6wiadcza, 2e spelnia okreSlone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia

na studiach okreslonych w $ l.
2. lJczelni.' zobowiqzuje sig do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Doktoranta w zakresie

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

planie studi6w i programie ksztalcenia, dostgpnych na stronie intemetowej Uczelni

(www.uwb.edu.pl).

$4
l. Doktorant oswiadcza, Ze Regulamin studi6w doktoranckich Uniwersytetu

w Bialymstoku zostal mu przedstawiony oraz Le zapoznal sig z jego tresciq i zobowiqzuje sig

do przestrzegania jego postanowieri.

Z. Doltorant zJbowi4zuje sig do uczestniczenia w zajgciach dydaktycznych przewidzianych w planie

studi6w (stanow iqcym Zal4cznik do niniejszej umowy) oraz ich zaliczania zgodnie

z postanowieniami Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersletu w Bialymstoku

3. Doktorant oswiadcza, iL znana jest mu tres6 statutu Uniwersytetu w Biatymstoku

i Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Biatymstoku. Tre56 tych akt6w znajduje sig

na stronie intemetowej Uczelni (www.uwb.edu.pl).

*) nieDotrzebne skreslie



l. Uczelnia o6wiadcza, iZ calkowita oplata za st

;;il;i;;;"u,0""0",#"""#l?"".:'ou";r"'Blll:

$6l' Poza oplat4 za studia wskazan4 w $ 5, Doktorant zobowiqzuje sig uiszcza6 na rzecz Uczelni oplaty
za odplatne zajgcia dydaktyczne nie objgte pranem studi6w, j ezeli zechce z takich zajgt korzysta6
i zzwrze zUczelni4 aneks wskazany w ust. 3 poniZej.

2 wysoko56 oplat, o kt6rych mowa w ust. r, jest okreslana zgodnie z przepisami obowi4zui4cymr
w Uczelni.

3. oplaty, o kt6rych mowa w ust. r, wnoszone bgd4 pnez Doktoranta w wysokosci okredronej
w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy uczelni4 a Doktorantem najp6zniej na 7 dni
przed ro4ocz4ciem korzystania z odpratnej usrugi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami op*at
obowipui4cymi w Uczerni w roku akademickim, w kt6rym Doktorant bgdzie korrystal z danej
uslugi edukacyj nej .

4. Ponadto Doktorant zobowi4zany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami
prawa, w tym oprat za wydanie legitymacji doktoranta, dyplomu nadania stopnia naukowego,
odpis dyplomu nadania stopnia naukowego w tlumaczeniu na igryk obcy, ich duplikat6w,
oraz za legalizacjg dokument6w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic4. wysokoS6 tych
oplat jest okeSlan a zgodnie z przepisami Ustawy.

$7
I . oplats za korzystanie z uslugi edukacyjnej wskazanej w $ 6 ust. I Doktorant zobowi4zany jest

- wnie56 w terminie okre6lonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 6 ust. 3.2 za datg uiszczenia oplaty uwaza sig datg dokonania wplaty na poczcie rub w banku na rachuner
bankowy Uczelni wskazany w $ 5 ust. 2.

3. w przypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w $ 5 rub $ 6 Doktorant zobowiqzany
jest do zaplaty odsetek ustawowych za kalay dzieri zwloki, licz4c od dnia wymagalnosci,
bez dodatkowego wrywania Studenta do zaplaty przezlJczelnij.

$8l. Doktorant moze wypowiedzie6 umowg poprzez zrozenie rerygnacji jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewa2no6ci.

2. zlolenie pisemnej rezygnacji jest r6wnoznaczn e z rozwi4zaniem umowy. Za dzieit rozwi4zann
umowy uznaje sig dzierl, w kt6rym Uczelnia okzymala oswiadczenie Doktoranta o rezygnacj i
ze studi6w.

3. Oplaty za naukg nie podlegaj4 zw rotowi, z zastnuiuniem ust 4.
4. oplaty za naukg podlegaj4 zwrotowi za okres niepobierania nauki, je2eli Doktorant otrzymal

urlop lub zrezygnowal z nauki z powod6w zdrowotnych potwierdzonych zaswiadczenrem
lekarskim albo z innych waZnych, udokumentowany ch przyczyn rosowych, z rym Le opratQ
za pierwsry rok studi6w zwraca sig w wysokoSci pomniejszonej o r6wnowartoS6 200 euro.

5. w razie zalegania z oplaq wskazan4 w $ 5 rub $ 6 niniejszej umowy, uczelnia moze
wypowiedzie6 niniejsz4 umowg ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym wezwaniu
Doktoranta do zaplaty i bezskutecmym upl5rwie dodatkowego 7-dniowego terminu. w razie
zalegania z oplat4 wskazan4 w $ 4 przez okres dlu2szy ni|3 miesi4ce nastgpuje skesrenie z listy
doktorant6w (zgodnie z tresciq g r 8 ust. 4 rozporz4dzenia MNISW z dnia 12 paLdziemika 2006



I
r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemc6w studi6w, i szkoleri oraz ich

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, Dziennik Ustaw Nr 190

poz.l406).

6. Podjgcie decyzji o skre6leniu z listy doktorant6w, w przypadkach wymienionych w Regulaminie

studi6w doktoranckich Uniwersl,tetu w Bialymstoku, innych niZ wskazana w ust. 5 niniejszego

paragrafu, jest r6wnoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Uczelnij. Skutkiem ostatecznej

decyzji o skreSleniu z listy Doktorant6w jest rozwiqzanie niniejszej umowy.
7. Strony mog4 roz'tti4zat umowg na mocy porozumienia stron. Ka2da ze Stron umowy

zobowi4zanajest do wypelnienia swoich zobowiqzaf do dnia rozwiqzania umowy.

8. Umowa wygasa z chwil4 ukoriczenia studi6w przez Doktoranta.

$8
Doktorant zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obci4:ia6 b9d4
Studenta.

$e
I . Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnodci.

2. W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w
Uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejno6ci majq zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez wla6ciwy
s4d, zgodnie zprzepisami prawa polskiego.

4. Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla ka2dej

ze Stron.

Doktorant 7,a Uczrlnij



Zal4cznik 5

do Uchwaly Nr 1449
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l8 wrzeinia 2013 r.

Umowa ramowa o warunkach odplatno6ci za uslugi edukaryjne
Swiadczone na rzecz doktorant6w studi6w stacjonarnych

(obowiqzujqca cudzoziemc6w przyjQtych na studia dokloranckie
na zasadach obowiqzujqcych obywateli polskich)

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Bialymstoku pomigdzy:
Paniq,/Panem

legitymuj4cym siQ paszportem/ innym dowodem to2samosci
zamieszkalym w

(dokladny adres)

podaj?cym do korespondencji adres
nr albumu .. ... . . . ., zwan4/ym dalej Doktorantem,
a Uniwersytetem w Bialymstoku, zlvanym dalej \)czelni1, reprezentowanym pzez:

i,i"i":i""e"' 
"" 

pilil; ;;;;;*;'*?T.Yr''"t
$r

Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowi4zk6w Uczelni oraz Doktoranta
podejmujqcego stacjoname studia doktoranckie na Uczelni, w zakresie korzystania przez Doktoranta
z odplatnych uslug edukacyjnych swiadczonych przez l-lczelnig, w zwi4zku z tresci4 art. 195 ust. l0
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. rJ z20l2r.poz.572zp6Ln. zm.),
zwanej dalej Ustaw4.

$2
Umowa zostaje zawarta na okres trwania studi6w doktoranckich
na Wydziale
kierunku
rozpoczgtych w roku akademickim

03
l. Uczelnia oSwiadcza,2e spelnia okre6lone przlpisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenra

na studiach oke6lonych w $ 2.
2. uczelnia zobowiqzuje sig do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Doktoranta w zakesie

okre5lonym w Ustawie, statucie uczelni, Regulaminie studi6w doktoranckich uniwersytetu
w Bialymstoku dostgpnych na stronie internetowej Uczelni (www.uwb.edu.pl), oraz pianie
studi6w i programie ksaalcenia (stanowi4cych Zal4cznik do niniejszej umowy).

$4l. Doktorant oswiadcza, ze znany jest mu Regulamin studi6w doktoranckich obowiazuiacv
w Uczelni, kt6ry okreSla prawa i obowi4zki Doktoranta.
Doktorant zobowiqzuje sig przestrzegad przepis6w obowiqzuj4cych w Uczelni.
Doktorant zobowiguje sig uiszcza6 na rzecz uczelni oplaty za odplatne uslugi edukacyjne
Swiadczone na rzecz doktorant6w studi6w stacionamych:
l) za korzystanie z zajgi nie objgtych planem siudi6w
2) za powtarzanie njg6 z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce,
Wysoko66 oplat, o kt6rych mowa w ust. 3, jest okre6lana zgodnie z przepisami obowiqzui4cymi
w Uczelni.
oplaty, o kt6rych mowa w ust. 3, wnoszone bgdq przez Doktoranta w wysoko6ci okreslonej
w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy uczelni4 a Doktorantem najp 61niej na7 di
przed rozpoczgciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze-itawkami oplat

2.
3.

4.

5.



obowi4zuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym Doktorant bgdzie korrystal z danej
uslugi edukacyjnej.

6. Ponadto Doktorant zobowi1zany jest do uiszczania innych oplat przewidzianych przepisami
prawa, w tym oplat za wydanie legitymacj i doktoranta, dyplomu nadania stopnia naukowego,
odpis dyplomu nadania stopnia naukowego w tlumaczeniu na jgzyk obcy, ich duplikat6w,
oraz za legalizacjg dokument6w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic4. Wysoko66 tych
oplatjest okreslana zgodnie z prznpisami Ustawy.

$s
l. Oplatg za korzystanie z uslugi edukacyjnej Doktorant zobowi4zany jest wnie56 w terminie

oke5lonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 5.

2. Za datg uiszczenia oplaty uwa2a sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek
bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 5.

3. W prrypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I Doktorant zobowi4zany jest
do zzplaty odsetek ustawowych za kfidy dzief zwloki, licz4c od dnia wymagalnosci,
bez dodatkowego wzywania Doktoranta do zaplaty przezUczelnig.

$6
Doktorant zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiqzku obci4za6 b9d4
Doktoranta.

t.
2.

$7
Zmiana postanowiefi Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w
Uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejno6ci maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rozstrzygnigciu przez wlaSciwy
s4d. zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla ka2dej
ze Stron.

Doktorant Za Uczslnig

r) niepohzebne skre6lii

J.

A



Zal}cznik 6
do Uchwaly Nr 1449
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l8 wrze3nia 2013 r.

Umowa o warunkach odplatno5ci za uslugi edukacyjne
Swiadczone na rzecz doktorant6w na studiach niestacjonarnych

(obowi4zuj4ca cudzoziemc6w przyjgtych na studia doktoranckie
na zasadach obowiqzujqcych obywateli polskich)

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Biatymstoku pomigdry:
Pani4,/Panem

legitymuj4cym sig paszportem/ innym dowodem toZsamo6ci

zamieszkalym w ...................
(dokladny adres)

podajqcym do korespondencj i adres ...............
nr albumu .. ---...., zwan4lym dalej Doktorantem,
a Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezentowanym przez:

dzialaj4cego na podstawie upowaznienia Rektora.

$l
Przedmiotem umowy jest okre5lenie wzajemnych praw i obowi4zk6w Uczelni oraz Doktoranta
podejmujqcego niestacjonarne studia doktoranckie na Uczelni, w zakesie korzystania ptzez

Doktoranta z odplatnych uslug edukacyjnych Swiadczonych przez Uczelnii, w zwiqzku z tre6ci4

art. 195 ust. l0 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie .uqyzszym (Dz. U z 2012 r'
poz. 572 z p62n. zm.), zwanej dalej Ustaw4.

$2
Umowa zostaje za warta na okres trwania studi6w doktoranckich
na Wydziale
kierunku ..........
rozpoczgtych w roku akademickim ..................

2.

l.
9r

Uczefnia oSwiadcza, irc spelnia okreSlone przepisami prawa warunki do prowadzenia ksztalcenia

na studiach okreSlonych w $ 2.

Uczelnia zobowiqzuje si9 do realizowania swoich obowi4zk6w wobec Doktoranta w zakresie

okreSlonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w doktoranckich Uniwersltetu
w Biatymstoku oraz planie studi6w i programie ksztalcenia, dostgpnych na stronie intemetowej

Uczelni (www.uwb.edu.pl).

$4
Doktorant o6wiadcza, ie znany jest mu Regulamin studi6w doktoranckich obowiqzuj4cy
w Uczelni, kt6ry okre(la prawa i obowi4zki Doktoranta. TreS6 Regulaminu studi6w
doktoranckich znajduje sig na stronie intemetowej Uczelni (www.uwb.edu.pl).
Doktorant zobowiqzuje siQ przestrzega6 przepis6w obowi4zuj4cych w Uczelni.
Doktorant zobowiqzuje sig do uczestniczenia w zajiciach dydaktycznych przewidzianych
w planie studi6w (stanowi4cym zal4cznik do niniejszej umowy) oraz ich zaliczania zgodnie

z postanowieniami Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersletu w Bialymstoku.

$s
Uczelnia oSwiadcza, i2 calkowita oplata za studia b9d4ce przedmiotem niniejszej umowy wynosi1.

(slownie

l.

2.

2. Doktorant zobowi4zuje sig do wniesienia oplaty za studia:



l) w roku akademickim ........... w wysoko6ci ....................... zl(slownie:.......... ...................)zterminem/amijej wniesienia:
I rata w wysokoSci ............ ....... zl do dnia
2 rata w wysokodci .... . . ... . .. ... . . .. zl do dnia
3 rata w wysoko5ci ................... zl do dnia
lub jednorazowo za caly rok w terminie do dnia. . . ... ..

2) w roku akademickim ........... w wysoko6ci ....................... zl
(slownie:... . . . ... . . ...... ...... ......) z terminem/ami jej wniesienia:
I rata w wysoko6ci ................... zl do dnia
2 rata w wysoko6ci ................... zldodnia
3 rata w wysokoSci ................... zl do dnia
Iubjednorazowo za caly rok w terminie do dnia

3) w roku akademickim ........... w wysokosci ....................... zl
(slownie:......... . ...................)zterminem/amijej wniesienia:
I rata w *ysoko3ci ................... zl do dnia
2 rata w wysoko6ci ................... zl do dnia
3 rata w wysoko6ci ................... zl do dnia
lubjednorazowo za caly rok w terminie do dnia..........
na indywidualne konto bankowe o nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Nalery poda6 odplatnosi_ odpowiadai4c4 petnemu cyklowi ksztalcenia w rozbiciu na raty
za kolejne lata studi6w i wlasciw4 ilos6 iwysoko66 rat, zgodnie z ustaleniami po jgtymi prz€z
dziekana).

3. w prrypadku nieterminowego wnoszenia oplaty za studia Doktorant zobowiqzany jest d o zaplaty
odsetek ustawowych za kaidy dzieri zwloki, licz4c od dnia wymagalnosci, b"i dodatko*"go
wzywania Doktoranta do zzplaty przez tJczelnig.

4 Poza oplat4 za studia wskazan4 w ust. r po\.ryzej, Doktorant zobowiqzuje sig uiszcza.. na rzecz
Uczelni oplaty za odplatne zaj.vcia dydaktyczne odbywane * rama"h powtarzania przedmiotu
z powodu niezadawalai4cych wynik6w w nauce, oraz za zajgcia nie objgte planem studi6w, jezeli
zechce z takich zajj6, korzystat i zawrze zlJczelni4 aneks wskazany w ust. ri ponizej.

4. wysoko(i oplat, o kt6rych mowa w ust. 4, jest okreslana zgodnie z przepisimi o6owi4zui4cymi
w Uczelni.

5. optaty, o kt6rych mowa w ust. 4, wnoszone bgdq przez Doktoranta w wysokosci okreslonej
w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomigdzy Uczelni4 a Doktorantem najp6zniej na 7 dni
przed 

. rozpoczgciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze- stawkami olat
obowiqzui4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym ootiorant bgdzie korzystal z dinej
uslugi edukacyjnej.

6. Ponadto Doktorant zohowi4zany jest do uiszczania innych oplar przewidzianych przepisami
prawa, w tym oplat za wydanie legitymacji doktoranta, dyplomu nadania stopnia naukowego,
odpis dyplomu nadania stopnia naukowego w dumaczeniu na igryk obcy, ich duprikatow,
oraz za legalizacjj dokument6w przsznaczonych do obrotu prawnego , 

^grun7t}. 
wysokos6 rycnoplatjest okreSlan a zgodnie z przepisami Ustawy.

$6l. oplatg zz korzystanie z uslugi edukacyjnej wskazanej w $ 5 ust. 4 Doktorant zobowiqzany lest
wnie56 w terminie okre5lonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 6.

2. za datg uiszczenia oplaty uwaza sig datg dokonania wplaty na poczcie lub w banku na rachunek
bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 6.

3. w prrypadku nieterminowego wniesienia oplaty wskazanej w ust. I Doktorant zobowi4zany jest
do zaplaty odsetek ustawowych za ka2dy dzieri zwloki, licz4c od dnia wymagalnosci, bez
dodatkowego wzywania Doktoranta do zaplaty przeztJczelnig.

$7
Doktorant zobowiqzuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zawafich w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiqzku obci4za6 bgd4
Doktoranta.



3.

$8
Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewalnoSci.

! sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 stoiuje sig postanowienia Regulaminu studi6w
uniwersytetu w Bialymstoku, a w dalszej kolejnosci mai+ zastosowanie odpo:wiednie przepisy
prawa polskiego.
wszefkie spory wynikai4ce z niniejszej umowy strony poddai4 rozstrzygn igciu przez wlasciwy
sqd, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla ka2dej
ze Stron.

Doktorant

t) niepotrzebne skre6li6

Z,aUczelnig


