M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 188
UCHWAŁA NR 290
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie wzoru Umowy za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane
dokumenty z uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich
na Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 15
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2012 r. Nr 3A,
poz. 76 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
Wprowadza się wzór Umowy za świadczone usługi edukacyjne oraz
wydawane dokumenty z uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich na
Uniwersytecie Warszawskim, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys

Załącznik
do uchwały nr 290 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie wzoru Umowy za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydawane dokumenty z uczestnikiem
niestacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim
Wzór
Umowa za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydawane dokumenty
z uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim
zawarta w dniu ………………...................... pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
NIP 525-001-12-66, zwanym dalej „Uniwersytetem”, reprezentowanym przez
……………………..............................................................................................................................................................
działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora
a
………………………………...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkałym/łą w …………………….............................................................................................................................
(nazwa miejscowości)
ul. ……………………........................................................................................ nr mieszkania ……........…......................
legitymującym/cą się dokumentem tożsamości nr …........................................................................................................
numer karty ……........................................................................ nr PESEL …………........………....................................
podającym/cą adres do korespondencji ………………………………….................................................……………............
zwanym/ną dalej „Doktorantem”
Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem Umowy, zgodnie z art.160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, jest określenie warunków odpłatności za
niestacjonarne studia doktoranckie, dalej zwane „Studiami”, prowadzone przez jednostki organizacyjne mające prawo do
prowadzenia
studiów
doktoranckich
…………………………………………………………………………………..…………...…. 1
§2
Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć zgodnie ze
szczegółowymi zasadami odbywania studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, przyjętymi na podstawie
Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, zwanego dalej „Regulaminem Studiów
Doktoranckich”;
2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów zgodnie ze szczegółowymi
zasadami odbywania studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, przyjętymi na podstawie Regulaminu
Studiów Doktoranckich;
3) obsługi administracyjno-technicznej studiów zgodnie ze szczegółowymi zasadami odbywania studiów doktoranckich
prowadzonych przez jednostkę, przyjętymi na podstawie Regulaminu Studiów Doktoranckich;
4) możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego UW, na zasadach określonych
na Uniwersytecie Warszawskim.
§3
1. Doktorant oświadcza, że znany mu jest Statut Uniwersytetu Warszawskiego, Regulamin Studiów Doktoranckich,
Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę przyjęte na podstawie
Regulaminu Studiów Doktoranckich oraz uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego podjęta na podstawie art. 99
ust. 3 Ustawy, zwana dalej „Uchwałą”, z którymi mógł się zapoznać przed podpisaniem Umowy.
2. Doktorant zobowiązuje się do przestrzegania aktów wewnętrznych Uczelni.
3. Doktorant zobowiązuje się do realizowania programu Studiów, w tym do udziału w zajęciach i zaliczania zajęć
przewidzianych w programie oraz prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu.
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Do uzupełnienia.
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§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Studiów.
2. Okres Studiów wybranych przez Doktoranta wynosi ………..……. 2 z możliwością przedłużenia na warunkach
określonych Regulaminem Studiów Doktoranckich.
§5
1. Z tytułu kształcenia na Studiach Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia przez cały okres Studiów opłat w wysokości
określonej Zarządzeniem Rektora Nr … z dnia …………… opublikowanym w Monitorze UW. Informacja o wysokości
opłat i terminach ich wnoszenia jest zamieszczana także na stronie internetowej Uczelni.
2. Wykaz opłat w odniesieniu do kierunku studiów wybranego przez Doktoranta oraz terminy ich wniesienia stanowi
załącznik do Umowy.
3. Wysokość opłaty za rok Studiów wynosi ……….……... . Opłatę należy wnieść do dnia …….……. każdego roku. Jeżeli
na wniosek Doktoranta opłata zostanie rozłożona na raty, jej wysokość wynosi: I rata …...............................…… (płatna
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w terminie do dnia …….………..), II rata ………………………….…... (płatna w terminie do dnia ………………..….…..…..) .
4. Niezależnie od opłaty za kształcenie na Studiach, o której mowa powyżej, od Doktoranta pobierane są opłaty za usługi
oraz czynności związane ze Studiami, w tym opłata za wydanie legitymacji, przewidziane Ustawą.
§6
1. Doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub w części składając umotywowany wniosek.
2. Tryb i warunki zwalniania z opłat określa Uchwała.
§7
1. W przypadku niepodjęcia studiów opłata podlega w całości zwrotowi.
2. W przypadku skreślenia z listy doktorantów wniesiona już opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie, tj. po potrąceniu
opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała
się ostateczna na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały.
§8
1. Doktorant jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat.
2. W przypadku, gdy Doktorant opóźnia się z uiszczaniem opłat dłużej niż 30 dni, kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej wzywa go do uiszczenia w terminie 14 dni opłat, powiększonych o odsetki ustawowe od dnia
wymagalności, z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi skreślenie z listy doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie art. 197 ust. 4 Ustawy oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Studiów
Doktoranckich.
§9
Doktorant zobowiązuje się do pisemnego informowania Uczelni o każdej zmianie jego danych osobowych opisanych
w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem Studiów Doktoranckich mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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DOKTORANT

UCZELNIA

………………………...
(podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)

………………………...
(pieczęć i podpis
kierownika jednostki organizacyjnej)

Do uzupełnienia.
Do uzupełnienia.
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