Studia stacjonarne III stopnia
UMOWA numer …/……./20….
o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne
dla doktorantów studiów stacjonarnych trzeciego stopnia

zawarta w dniu …………….….. roku pomiędzy
Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, zwaną dalej „Uczelnią”,
reprezentowaną
przez:……………………………………..…………………………………
Dziekana Wydziału .............................................................................................................
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego
przez Rektora UTP
a Panią/Panem zwaną/ym dalej „Doktorantem”
…………………………………………….., data i miejsce urodzenia……..………………….
miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………………..
legitymującą/ym się dowodem osobistym/ paszportem*: ………………………….................
nr PESEL ………………………………..
Na podstawie art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012.572. j. t. ze zmianami) strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do
kształcenia w dyscyplinie, o której mowa w § 2 ust. 3 i zobowiązuje się je utrzymać do
końca planowego okresu studiów.
2. Uczelnia na podstawie art. 99 w zw. z art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012. j. t. ze zmianami ), oraz zgodnie z przepisami
wykonawczymi będzie od Doktoranta pobierać opłaty zgodnie z zapisami niniejszej
umowy.
§2
1. Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu
ślubowania.
2. Rok akademicki obejmuje okres zajęć dydaktycznych podzielonych na dwa semestry
(zimowy i letni).
3. Kształcenie realizowane jest na 4-letnich stacjonarnych studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich), w dyscyplinie …………………………………………………………
…………………………………… na Wydziale ……………….……...……………………
rozpoczynających się od roku akademickiego ……………………....., a kończących się w
roku akademickim ……………………………
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§3
1. Uczelnia pobiera jednorazowe opłaty w wysokości:
1) … zł - za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta,
2) o połowę wyższej niż za wydanie oryginału – za wydanie duplikatu elektronicznej
legitymacji doktoranta.
2. Doktorant zobowiązany jest wnieść opłaty wymienione w ust. 1. wraz z wnioskiem o
wydanie legitymacji/ duplikatu.
§4
1. Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne polegające na powtarzaniu określonych zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce.
2. Doktorant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z powodu niezadowalających wyników w
nauce w wysokości:
1) … zł - za powtarzanie 1 przedmiotu,
2) … zł - za powtarzanie 2 przedmiotów,
3) … zł – za powtarzanie 3 przedmiotów,
4) … zł – za powtarzanie więcej niż 3 przedmiotów.
2. Opłata wskazana w ust. 2 jest należna w przypadku, gdy Doktorant jest zobowiązany do
ponownego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 Doktorant zobowiązany jest wpłacić w semestrze, w którym
powtarzanie będzie realizowane:
1) w semestrze zimowym – do 20 października,
2) w semestrze letnim – do 12 marca,
3) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w przypadku decyzji podjętych
wyjątkowo po upływie ww. terminów.
§5
1. Podane terminy wpłat oznaczają datę wpływu kwot na rachunek bankowy Uczelni.
2. Doktorant uiszcza opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 wyłącznie na numer
konta bankowego Uczelni.
3. Dowody wpłaty należy przechowywać przez cały okres studiów i udostępniać na każde
żądanie Uczelni.
§6
W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy doktorantów w trakcie studiów opłaty ustalone
w § 4 ust. 2 są wymagane w pełnej wysokości, jeżeli kształcenie zostało podjęte.
§7
1. Doktorant zobowiązany jest do uiszczenia opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust.
2 w terminach wynikających z zapisów niniejszej umowy.
2. Z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat Uczelnia pobiera odsetki ustawowe, które
Doktorant jest zobowiązany uiścić.
3. Brak opłat określonych w § 4 może być podstawą do skreślenia z listy uczestników
studiów doktoranckich zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich UTP.
§8
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Doktorant nie ponosi kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego w sytuacji, kiedy
obrona doktoratu ma miejsce w ciągu dwóch lat od daty utraty statusu uczestnika studiów
doktoranckich.
§9
1. Umowa wygasa w przypadku:
1) ukończenia studiów,
2) prawomocnego skreślenia Doktoranta z listy uczestników,
3) pisemnej rezygnacji Doktoranta ze studiów,
i pod warunkiem wniesienia opłat wynikających z jej podpisania.
2. Doktorant zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczelnię o każdej zmianie danych
określających go jako stronę niniejszej umowy, z zastrzeżeniem poniesienia skutków w
przypadku uchybienia temu obowiązkowi.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron.

DOKTORANT

…………………………………
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…………………………………

