Uchwała nr 1171
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wzoru „Umowy ramowej o warunkach odpłatności za usługi
edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych”

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat
Uniwersytetu w Białymstoku postanawia, co następuje:
§1
Wprowadza się wzór „Umowy ramowej o warunkach odpłatności za usługi
edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych”, stanowiący
Załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
za Przewodniczącego
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

Załącznik
do Uchwały Nr 1171
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Umowa ramowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów
studiów stacjonarnych
Umowa zawarta w dniu ……….….. roku w Białymstoku pomiędzy:
Panią/Panem …………………………………………………….….
legitymującym się dokumentem tożsamości ……………………..,
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………….
(dokładny adres)
podającym do korespondencji adres ……………………………………….…………………
nr albumu …………………………., zwaną/ym dalej Studentem,
a Uniwersytetem w Białymstoku, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym przez:
…………………………………… – Dziekana Wydziału ……………………………….…,
działającego na podstawie upoważnienia Rektora.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Uczelni oraz Studenta
podejmującego studia stacjonarne na Uczelni, w zakresie korzystania przez Studenta z odpłatnych
usług edukacyjnych świadczonych przez Uczelnię, w związku z treścią art. 160 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej
Ustawą.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres trwania studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych
studiów magisterskich*)
na Wydziale …………………………………………………………….
kierunku ……………………………………………………………….
rozpoczętych w roku akademickim …………………………………….
§3
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia określone przepisami prawa warunki do prowadzenia kształcenia na
studiach określonych w § 2.
2. Uczelnia zobowiązuje się do realizowania swoich obowiązków wobec Studenta w zakresie
określonym w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku oraz
planie studiów i programie kształcenia, dostępnych na stronie internetowej Uczelni
(www.uwb.edu.pl).
§4
1. Student oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów obowiązujący w Uczelni, który określa
prawa i obowiązki Studenta. Treść Regulaminu studiów znajduje się na stronie internetowej
Uczelni (www.uwb.edu.pl).
2. Student zobowiązuje się przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni.
3. Student zobowiązuje się uiszczać na rzecz Uczelni opłaty za odpłatne usługi edukacyjne
świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych określone w Ustawie:
1) za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2
Ustawy,
2) za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
3) za zajęcia nieobjęte planem studiów,
4) za kształcenie w formie stacjonarnej na drugim lub kolejnym kierunku studiów:
a) rozpoczęte po roku akademickim 2011/2012,
b) rozpoczęte przed 1 października 2011 lub w roku 2011/2012 po upływie okresu studiów
przewidzianego w programie i planie studiów,
z zastrzeżeniem ust. 4.

Opłat, o których mowa w ust. 3 pkt 4), student nie wnosi, jeżeli:
1) znalazł się w grupie najlepszych studentów kierunku w rozumieniu art. 174 ust. 4 Ustawy,
2) po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuuje studia do uzyskania tytułu magistra.
5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, jest określana zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Uczelni, w szczególności na podstawie art. 99 ust 2. Ustawy.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 3, wnoszone będą przez studenta w wysokości określonej
w aneksie do niniejszej umowy, zawartym pomiędzy Uczelnią a studentem najpóźniej na 7 dni
przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnej usługi edukacyjnej, zgodnie ze stawkami opłat
obowiązującymi w Uczelni w roku akademickim, w którym student będzie korzystał z danej
usługi edukacyjnej.
7. Ponadto student zobowiązany jest do uiszczania innych opłat przewidzianych przepisami prawa,
w tym opłat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikatów. Wysokość tych
opłat jest określana zgodnie z przepisami Ustawy.
4.

1.
2.
3.

4.

§5
Opłatę za korzystanie z usługi edukacyjnej student zobowiązany jest wnieść w terminie
określonym w aneksie, o którym mowa w § 4 ust. 6.
Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę dokonania wpłaty na poczcie lub w banku na rachunek
bankowy Uczelni wskazany w aneksie, o którym mowa w § 4 ust. 6.
W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty wskazanej w ust. 1 Student zobowiązany jest do
zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wymagalności, bez
dodatkowego wzywania Studenta do zapłaty przez Uczelnię.
Student może ubiegać się o rozłożenie opłaty za usługę edukacyjną na raty, bądź o zwolnienie
z uiszczenia opłaty w całości lub w części w trybie i na warunkach określonych przez Senat UwB
w przypadku gdy:
1) osiągnie wybitne wyniki w nauce,
2) znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej.

§6
Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą
Studenta.
§7
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu studiów
Uniwersytetu w Białymstoku, a w dalszej kolejności mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy
sąd, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po l egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

………………………………………

………………………………………

Student

Za Uczelnię

*) niepotrzebne skreślić

