
Uchwala nr L942
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 2SwrzeSnia 2016 r.

w sprawie aniany Uchwaty nr 1628 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia I paidziernika 2014 r. w sprawie wzordw umdw o warunkach

odplatnoici za uslugi edukacyine iwiadczone na rzecz studentdw

Na podstawie art.99 ust.3 w zwiqzkuz art l60austawy z dnia27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym (t. j. Dz. lJ. z 2012 r., poz. 572 z p62n. zm.) Senat Uniwersl4etu
w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
W Uchwale nr 1628 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 8 pu2dziemika 2014 r.
w sprawie wzoriw um6w o warunkach odplatnoici za uslugi edukacy.ine iwiadczone no rzecz

studentdw wprowadza sig naslEpujqce zmiany:

l) w $ I pkt 4) otrzymuje brzmienie:

,,4) wz6r,,Umowy o warunkach odplatnoSci za studia dla cudzoziemca studiuj4cego na

zasadach odpiatno6ci", zawieranej z cudzoziemcami studiuj4cymi na podstawie art.

43 ust. 4 pkt 2, stanowiqcy Zal4cznlk nr 4 do niniejszej Uchwaly,"

2) Zal4cznik nr 4 do Uchwaly nr 1628 Senatu Uniwers)tetu w Bialymstoku z dnia

8 pa2dziemika 2014 r. otrzymuje brzmienie okreSlone w Zal4czniku do niniejszej

Uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przeypdniczqcy
Senatu Uniw, u ht Bialvmstoku

Dr hab. Robert Towski, prof, UwB

$2



Zalqcznik do
Uchwaty nr 1942
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 28 wrzesnia 2016 r.

,,Zal4cznlk nr 4
do Uchwaly nr l62E
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia E pa2dziemika20l4 r;'

Umowa o warunkach odplatnoSci za studia
dla cudzoziemca studiujqcego na zasadach odplatnoSci

(dla studiuj4cych wjqzyku polskim iwjgzyku obcym)

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Biatymstoku pomigdzy:
Paniq./Panem

legitymujqcym sig paszportem/innym dowodem toZsamoSci*) o nu merz.e .............
zamieszkalym w ... . . . .. . ... ... ... . 

ia"lr.aiy ,1.., .r;;;i ili
podajqcym do korespondencji adres
nr albumu . . ... . . . ., zwanqlym dalej Studentem,
a

Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezento)vanym przez:

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

$l
Przedmiotem Umowy jest okre6lenie warunk6w odplatno6ci za studia dla Studenta - cudzoziemca,
studiujqcego na podstawie art. 43 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym,( t. j. Dz. U. 22012r., poz.572 zp62n. zm.), zwanej dalej Ustaw4.

$2
Umowa zostaje zawarra na okres trwania studi6w pierwszego stopnia/drugiego stopnia*),

w formie stacjonamej/prowadzonych w jgzyku
niestacjonarnej *)

na Wydziale
kierunku
rozpoczgtych w roku akademickim ..................... itrwajqcych semestr6w.

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

studiach okre6lonych w $ 2.

Uczelnia zobowi4zuje si9 do realizowania swoich obowiqzk6w wobec Studenta w zakresie
okre5lonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz
planie studi6w i programie ksztatcenia, dostgpnych na stronie intemetowej Uczelni
(www.uwb.edu.pl).

$4
Student o5wiadcza, 2e znanyjest mu Regulamin studi6w obowi4zujqcy w Uczelni, kt6ry okre5la
prawa iobowi4zki Studenta. Tre56 Regulaminu studi6w znajduje sig na stronie internetowej
Uczelni (www.uwb.edu.pl).
Student zobowiAzuje sig przestrzega6 przepis6w obowi4zuj4cych w Uczelni.

ss
Uczelnia o5wiadcza, i2 calkowita oplata - ustalona zgodnie z treSci4 art. 99 r:stawy Prrnuo
o szkolnictwie wy2szym i $ l7 Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 12

paiAziernika 2006 r. w sprcrwie podejmowania i odbynania przez cudzoziemcdw sludi6w i szkolei



oraz ich uczestniczenid w badaniach naukowych i pracach rozwojowych - za studia bgd4ce
przedmrotem nrnreJszeJ umowy
iskladaj4 sig na niq kwory oplat:

za trzeci rok studi6w +r.

3.

Student zobowi4zuje sig do uiszczenia wskazanej powyzej optaty za studia semestralnie na rachunek
bankowy Uczelni o nr........................ w nastgpuj4cych ratach:
l) w roku akademickim ......... w wysoko5ci .................

(stownie ...... .... ..................)wterminie:
I rata w wysokoSci ..,............... zl, za pierwszy semestr do dnia
2 rata w wysokoSci .................. zl za drugi semestrdodnia
lubjednorazowo za caly rok do dnia

2) w roku akademickim .. . . . .. . . w wysoko5ci. . . . . . . .. . . . . . . .. .

(slownie .......... .................. ) w terminie:
I rata w wysokoSci .................. zl za pierwszy semestr do dnia ............ ... ...... ....
2 rataw wysokoSci .................. zl za dngi semestrdodnta
lubjednorazowo za caly rok do dnia

3) w roku akademickim .......... w wysoko5ci
(slownie .......... . ... . . ............ ) w terminie:
I rata w wysoko5ci . . . . . . . . . .. . . . . . . . zl za pierwszy semestr do dnia
2 rata w wysokoSci .................. zl za drugi semestr do dnia ................
lub jednorazowo za caly rok do dnia

W prrypadku konieczno5ci powtarzania zaj96 z powodu niezadowalajqcych wynik6w w nauce
Student bgdzie zobowi4zany do wniesienia oplaty w wysokoSci ...... za kaiLd4 godzing
poMarzanych zaj96. Warunki (wiadczenia uslugi edukacyjnej polegajqcej na realizacji poMarzania
zajgc zostan4 okreSlone w aneksie do niniejszej Umo$y zawartym pomigdzy Studentem a Uczelniq
przed rozpoczgciem Swiadczenia tej uslugi.
W przypadku nieterminowego wniesienia oplaty Student zobowi4zany jest do zaplaty odsetek
ustawowych za kaLdy dzief zwloki, licz4c od dnia wymagalno6ci, bez dodatkowego wzywania
Studenla do zaplaty przez Uczelnig.
Niezale2nie od oplaty, o kt6rej mowa w ust. I Student zobowi4zany jest do uiszczenia oplat za

wydanie dokument6w zwiqzanych z przebiegiem studi6q d.:
l) elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokoSci .........**),
2) dyplomu ukoficzenia studi6w wy2szych w wysoko6ci .........**),
3) duplikatu elektronicznej legitymacj i studenckiej w wysoko5ci .........**),
4) duplikatu dyplomu ukoiczenia studi6w wy2szych w wysokoSci ...... ...**),
5) dodatkowego odpisu dyplomu w tlumaczeniu na jgzyk obcy w wysokoSci . . . . . . . . . **),
6) za uwierzltelnienie dokument6w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic4

w wvsoko5ci ... . . . ... *+).

6. Warunki Swiadczenia uslugi edukacyjnej polegaj4cej na realizacjizajg6 nieobjgtych planem studi6w
zostan4 okre6lone w aneksie do niniejszej umowy zawartym pomigdzy Studentem a Uczelniq przed

rozpoczgciem Swiadczenia tej uslugi, prz! czym kosa jednej godziny takich zajj| uzaleLniony
bgdzie od kierunku studi6w, na kt6rym zajgcia bgd4 realizowane. Stawki odplatno6ci za jedn4
godzing takich zajj6 na poszczeg6lnych kierunkach studi6w s4 okre5lone w tabeli stanowi4cej
Zalqcznik do niniejszej Umowy.

$6
Student zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zawafich w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku obci42a6 b9d4
Studenta.

$7
l. Student mo2e wypowiedzie6 Umowg poprzez zloienie rezygnacj i jedyn ie w formie pisemnej pod

rygorem niewa2noSci.
2. Zlo2enie pisemnej rezygnacji jest r6wnoznaczne z rozwi4zaniem Umowy. Za dziefi rozwi4zana

umowy uznaje sig dzie6, w kt6rym Uczelnia otrzymala o6wiadczenie Studenta o rezygnacji ze

studi6w.

wynosi (slownie ) zlotych

_za pierwszy rok studi6w, _za drugi rok studi6w,

n

5.



5.

3.

4.

;

Oplaty za naukg nie podlegaj4 zwrotowi, z zastrzeZeniem ust. 4.

Oplaty za naukg podlegaj4 zwrotowi za okres niepobierania nauki, je2eli student otrzymal urlop lub
zrezygnowal z nauki z powod6w zdrowotnych potwierdzonych zaSwiadczeniem lekarskim albo
z innych wa2nych, udokumentowanych przyczyn losowych.
W razie zalegania z oplatq za studia, Uczelnia moZe wypowiedzie6 niniejsz4 Umowg ze skutkiem
natychmiastowym, po pisemnym wezwaniu Studenta do zaplaty i bezskutecznym uplywie
dodatkowego 7-dniowego terminu.
Podjgcie decyzji o skre5leniu z listy student6w, w przypadkach wymienionych w Regulaminie
studi6w Uniwersytetu w Biatymstoku, innych ni2 wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest
r6wnoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Uczelnig. Skutkiem ostatecznej decyzji
o skreSleniu z lisry student6w jest rozwiqzanie niniejszej umowy.
Strony mogq rozwi4za6 Umowg na mocy porozumienia stron. Kazda ze Stron umowy zobowi1zana
jest do wypelnienia swoich zobowiqzah do dnia rozwiqzania umowy.
Umowa wygasa z chwilq ukoriczenia studi6w przez Studenta.

$8
Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
W sprawach nieunormowanych niniejsz4 Umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu studi6w
Uniwersltetu w Biatymstoku, a w dalszej kolejnoSci 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 kaizdej ze

Stron.

l.

7.

8.

4.

Za Uczelnig

*) niepotrzebne skre6li6,
*+) naleZy wpisa6 wysokoSi oplaty ustalon4 przez Rektora UwB zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie dokumentacji przebiegu studi|w obowi4zujqcq w dniu
podpisania umowy.


