
Uchwala nr 2186
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniajqcs Uchwalg nr 1449 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
18 wrzeinia 2013 r. w sprawie wzoniw umdw o warunkach odplatnolci za stuilia wyisze

i studia doktoranckie obowiqzujqce cudzoziemcdw realis,ujqcych ksztalcenie
w jgzyku pokkim

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym (t. j. Dz.tJ.22017 r.,
po2.2183 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$1
Wprowadza sig nastgpuj4c4 zmiang w Uchwale nr 1449 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l8 wrzednia 2013 r. w sprawie wzor6w umdw o wqrunkach odplatnoici za studia wyisze
i studia doktoranckie obowiqzujqce cudzoziemc6w realizujqcych ksztalcenie w jgzyku polskim:

- Wz6r ,,Umowy o warunkach odplatnoSci 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 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyZszym (t. j.Dz.IJ. z 2017 r.,
poz. 2183 z poin. zm.), stanowi4cy Zalqcmik nr 4 do Uchwaly nr 1449 Senatu
Uniwersltetu w Bialymstoku z dnia 18 wzednia 2013 r. w sprawie wzor6w um6w
o warunkach odplatnoici za studia vlyZsze i studia doktoranckie obowiqzujqce
cudzoziemcdw realizujqcych l<sztalcenie w jgzyku polskim otrzymuje brzmienie okeSlone
w Zal4czniku do niniejszej Uchwaly.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
$2

Prrc<odniczqcy
Senatu U(wff)tetu w Bialymstoku
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Zalqcmik
do Uchwaly nr 2l86
Senatu Uniwers)4etu w Bialymstoku
z dnia3l stYcznia 2018 r.

,,Zalq.cznik N 4
do Uchwaly nr 1449
Senatu Uniwers)tetu w Bialymstoku
z dnia l8 wrzednia 2013 r."

Umowa o warunkach odplatno5ci za studia doktoranckie
dla cudzoziemcdw studiujqcych na zasadach odplatnoici

(dla studiuj4cych w jgzyku polskim)

Umowa zawarta w dniu ............... roku w Bialymstoku pomigdzy:
Dcnir/Danpm

legitymuj4cym sig paszportem/innym dowodem toZsamoSci
zamieszkalym w

(dokladny adre$
podaj4cym do korespondencji adres ... ........
nr albumu zwanq/ym dalej Doktorantem,
a Uniwersytetem w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4, reprezentowanym przezi

- Dziekana Wydzialu
dzialaj4cego na podstawie upowainienia Rektora.

$l
Przedmiotem umowy jest okreSlenie wzajemnych praw i obowiEzk6w Uczelni oraz Doktoranta
podejmujqcego studia doktoranckie stacjoname/niestacjoname*) na Uczelni, w zakesie
korzystania przez Doktoranta z odplatnych uslug edukacyjnych dwiadczonych przez Uczelnig,
w zwi4zku z tre6ci4 art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

wzszym, (t. j. Dz. U.z2017 r., poz.2183 ze zm.), zwanej dalej Ustaw4.

1. Uczelnia oSwiadcza, ze w
$2

ramach (nazwa jednostki organizacyjnej)

Prowadzi
stacjoname/niestacjoname* studia doktoranckie (nazwa studi6w)

...., trwajQce (liczba semestr6w) .................., zwane dalej Studiami.
2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Studi6w.

$3
I . Uczelnia o6wiadcza, 2e spelnia okre5lone przepisami prawa warunki do prowadzenia

ksztalcenia na studiach okeSlonych w $ l.
2.

l.

Uczelnia zobowi4zuje sig do realizowania swoich obowiqzk6w wobec Dokioranta
w zakresie okreSlonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studi6w Uniwersltetu
w Bialymstoku oraz planie studi6w i programie ksztalcenia, dostgpnych na stronie

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

$4
Doktorant oSwiadcza, ze Regulamin studi6w doktoranckich Uniwersltetu
w Bialymstoku zostal mu przedstawiony oraz 2e zapoznal sig z jego tre6ci4 i zobowi4zuje

sig do przestrzegania jego postanowief.
Doktorant zobowi4zuje sig do uczestniczenia w zajgciach dydaktycznych przewidzianych
w planie studi6w (stanowi 4cym Zal4cznik do niniejszej Umowy) oraz ich zaliczaria



zgodnie z postanowieniami Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu
w Bialymstoku.

3. Doktorant o5wiadcza, i2 znana jest mu tre6i Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
i Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku. Treii tych akt6w
znajduje sig na stronie internetowej Uczelni (www.uwb.edu.pl).

$s
l. Uczelnia oSwiadcza, i2 calkowita oplata - ustalona zgodnie z treSci4 art.99 ustawy Prawo

o szkolnictwie wyzszym i $ 17 Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego
z dnia 12 paidziemika 2006 r. w sprowie podejmowania i odbywania przez cudzoziemcdw
studi6w i szkoleri oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
(t. j. Dz. U.22016 r. poz. 1501) - za studia doktoranckie bgdqce przedmiotem niniejszej
umowy wynosi (slownie ) zlotych i skladaj4 sig na ni4
kwoty oplat: _ za pierwszy rok studi6w, za drugi rok studi6w, zatrzeci
rok studi6w, _ za czvtaxly rok studi6w.

2. Doktorant zobowiqzuje sig do uiszczenia wskazanej powyzej oplaty za studia semestralnie
na rachunek bankowy Uczelni o ru
p62niej niz do dnia rozpoczgcia zajgt zgodnie z programem studi6w, w nastgpuj4cych
ratach:
l) w roku akademickim w wysokoSci

(slownie ............) w terminie:
1 rata w wysokoSci ...... ...... .... .. zl zapierwszy semestr do dnia
2 rata w wysoko5ci ... ...... . . . ...... zl za drugi semestr do dnia
lub iednorazowo za calv rok do dnia ..........

2) w roku akademickim w wysokoSci
(slownie .... ....)wterminie:
1 rata w wysokoSci .................. zl zapierwszy semestr do dnia
2 rata w wysoko5ci .................. zl za drttgi semestr do dnia
lub iednorazowo za calv rok do dnia ............ . .

3) w roku akademickim w wysokoScr

3.

(slownie ............)wterminle:
I rata w wysokoSci ................ .. zl za pierwszy semestr do dnia .......................-
2 rata w wysoko5ci ................ .. zl za drugi semestr do dnia ..............
lub jednorazowo za caly rok do dnia ..............

W przypadku koniecznoici powtarzania zajg6 z powodu niezadowalaj4cych wynik6w
w nauce Doktorant bgdzie zobowiqzany do wniesienia oplaty w wysokoSci ...... za katitd4

godzing powtarz anych zajg6. Warunki Swiadczenia uslugi edukacyjnej polegaj4cej na

realizacji powtarzania zajgt zostmt4 okreSlone w aneksie do niniejszej Umowy zawaftym
pomigdzy Doktorantem a Uczelni4 przed rozpoczgciem Swiadczenia tej uslugi.

$6
Poza oplat4 za studia wskazan4 w $ 5, Doktoraat zobowi4zuje sig uiszcza6 na rzeczUczelnr
oplaly za odpiatne zajgcia dydaktycme nieobjgte planem studi6w, jeleli zechce z takich
zajgt korzysta( i zavtze zUczelni4 aneks wskazany w ust. 3 poniZej.

Wysoko6i oplat, o kt6rych mowa w ust. l, jest okre6lana zgodnie z przepisami

obowi4zuj4cymi w Uczelni.
Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 1, wnoszone bgdq przez Doktoranta w wysokodci okeSlonej

w aneksie do niniejszej Umowy, zawafiym pomigdzy Uczelni4 a Doktorantem najp62niej

na 7 dni przed rozpoczgciem korzystania z odplatnej uslugi edukacyjnej, zgodnie ze

stawkami oplat obowipuj4cymi w Uczelni w roku akademickim, w kt6rym Doktorant
bgdzie korzystal z danej uslugi edukacyj nej.

nie
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4. Ponadto Doktorant zobowi4zany jest do uiszczania innych oplat za wydanie dokument6w
zwi4zanych z przebiegiem studi6w doktoranckich tj.:

l) dyplomu nadania stopnia naukowego w wysokoSci .........**),
2) odpisu dyplomu nadania stopnia naukowego w tlumaczeniu na jgzyk obcy

w wysokoSci.........**),
3) duplikatu dyplomu nadania stopnia naukowego ... ... . . .**),
4) elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokodci ... ...... * *),

5) duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta w wysoko6ci .........**).

$7
L Oplatg za korzystaaie z uslugi edukacyjnej wskazanej w $ 6 ust. 1 Doktorant zobowi4zNty

jest wnie56 w terminie okredlonym w aneksie, o kt6rym mowa w $ 6 ust. 3.

2. Za datE uiszczenia oplaty uwzuZa 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 Doktorant
zobowi4zany jest do zaplaty odsetek ustawowy ch za kahdy dzieh zwloki,licz4c od dnia
wymagalnoSci, bez dodatkowego wzywania Doktoranta do zaplaty przez Uczelnig.

$8
l. Doktorant mo2e wypowiedziei Umowg poprzez zlo2enie rezygnacji jedynie w formie

pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.
2. Zlo\enie pisemnej rezygnacji jest r6wnoznaczne z rozwiqzaniem Umowy. Za dzieir

rozwiqzania Umowy uznaje sig dzien, w kt6rym Uczelnia otrzymala oSwiadczenie
Doktoranta o rezygnacji ze studi6w.

3. Oplaty za naukg nie podlegaj4 zwrotow| z zastrzezeniem ust 4.

4. Oplaty za naukg podlegaj4 zwrotowi za okes niepobierania nauki, jeZeli Doktorant
otrzymal urlop lub zrezygnowal z nauki z powod6w zdrowotnych potwierdzonych
zadwiadczeniem lekarskim albo z innych wtuZnych, udokumentowanych przyczyn
losowych.

5. W razie zalegania z oplat4 wskazan4 w $ 5lub $ 6 niniejszej Umowy, Uczelnia moze

wypowiedzie6 niniejsz4 Umowg ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym wezwaniu
Doktoranta do zaplaty i bezskutecznym uplyrrie dodatkowego 7-dniowego terminu.
W przypadku zalegania z oplatami wskazanymi w $ 5 i $ 6 ust. I przez okes dluzszy niz
3 miesi4ce nastgpuje skreSlenie z listy uczestnik6w studi6w doktoranckich (zgodnie

z treSci4 $ 18 ust. 4 rozporz4dzenia MNiSW z dnia 12 puldziemika 2006 r. w sprawie
podejmowania i odblnvania przez cudzoziemc1w studi6w, i szkolefi oraz ich
uczestniczenia w bsdaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. j. Dz. U. 22016 r. poz.
l 501 ).

6. Podjgcie decyzji o skeSleniu z listy doktorant6w, w przypadkach wymienionych
w Regulaminie studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku, innych ni2
wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest r6wnoznaczne z wypowiedzeniem Umowy
przez lJczelnig. Skutkiem ostatecznej decyzji o ske6leniu z listy Doktorant6w jest

r ozwi4zanie niniej szej Umowy.
7. Strony mog1 rozwiqzal Umowg na mocy porozumienia stron. Kuzda ze Stron Umowy

zobowi4zana jest do wypelnienia swoich zobowipari do dnia rozwiqzania Umowy'
8. Umowa wygasa z chwil4 ukoriczenia studi6w przez Doktoranta.

$e
Doktorant zobowi4zuje sig do pisemnego powiadamiaaia Uczelni o zmianie jego danych

osobowych zawarlych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowi4zku
obci4za(, bgdq Doktoranta.



l.
2.

3.

,l

$ l0
Zmiana postanowieri Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaino6ci.
W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umow4 stosuje sig postanowienia Regulaminu
studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Biatymstoku, a w dalszej kolejno$ci maj4
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej Umowy Strony poddaj4 rczstrzygnigcil przez
wlaSciwy s4d, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Umowa zostala sporz4dzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po I egzemplarzu dla
kaZdej ze Stron.

Doktorant ZaUczelnie

* ) niepotrzebne skre6li6
**) naleZy wpisa6 wysoko56 oplaty ustalonq przez Rektora UwB zgodnie z rozpon4dzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego w sprawie dokumentacji przebiegu studi6w
obowi4zuj4c4 w dniu podpisania Umowy


