Załącznik do Uchwały Senatu 188/15 z dnia 29.04.2015 r.

UMOWA Nr ......../……..

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia
w Politechnice Świętokrzyskiej
zawarta w dniu ................................................. r. w Kielcach pomiędzy:
Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, przy ul. Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 7,
25-314 Kielce, zwaną w niniejszej umowie Uczelnią,
reprezentowaną, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przez:
Dziekana Wydziału .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
a
Panią/Panem ..................................................................................................................................
podejmującą/ym stacjonarne studia III stopnia na Wydziale …………………………………
w dyscyplinie …………………………………………………….,
adres zamieszkania …………...................................................................................................
adres do korespondencji.................................................................................................................
nr i seria dowodu osobistego..........................................................................................................
PESEL............................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej............................................................................................................
zwaną/zwanym w niniejszej umowie uczestnikiem studiów doktoranckich.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za usługę edukacyjną
świadczoną na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej, określoną
w art. 99 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zw. dalej Ustawą, tj.
powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce.
2. Wszelkie kwestie dotyczące praw i obowiązków Stron niniejszej umowy jako
uczestników procesu kształcenia, regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
innych ustaw szczególnych, rozporządzenia oraz akty prawa wewnętrznego Uczelni w tym
w szczególności Statut Politechniki Świętokrzyskiej i Regulamin Studiów Doktoranckich
w Politechnice Świętokrzyskiej (zw. dalej Regulaminem). Regulacje dotyczące opłat za
świadczone usługi edukacyjne zawiera Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków
i trybu zwalniania z tych opłat uczestników stacjonarnych studiów III stopnia oraz
Zarządzenie Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie opłat za powtarzanie przedmiotu
na stacjonarnych studiach III stopnia w danym roku akademickim (zw. dalej Zarządzeniem).
3. Akty prawa wewnętrznego Uczelni dostępne są na stronie internetowej pod adresem
www.tu.kielce.pl. w zakładce studia doktoranckie.

1

§ 2. Czas obowiązywania
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji stacjonarnych studiów III
stopnia wynoszący 4 lata określony programem kształcenia oraz na okres ich przedłużenia
na podstawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej (Uchwała
Senatu Nr …../….. z dnia ………)
3. Rozwiązanie umowy reguluje § 4.
§ 3. Zobowiązania Stron
1. Uczestnik studiów doktoranckich wnioskujący o zrealizowanie płatnej usługi
edukacyjnej określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się do przyjęcia decyzji
stwierdzającej dopuszczenie do powtarzania przedmiotu, określającej odpłatność tj. kwotę
i termin zapłaty. Wysokość opłat określonych w niniejszej umowie reguluje Zarządzenie
Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest wnieść opłatę przed rozpoczęciem
powtarzania przedmiotu.
2. Stawka za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce
wynosi w okresie objętym niniejszą umową ……… zł za godzinę zajęć. Uczestnik studiów
doktoranckich powtarzający przedmiot wnosi opłatę równą iloczynowi liczby powtarzanych
godzin i stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych tj. ………. zł.
3. Jednorazowe opłaty za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
wynoszą:
a) ……… zł za wydanie legitymacji doktoranta,
b) ……… zł za wydanie indeksu.
4. Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Uczelni o zmianie danych osobowych, w tym adresu zamieszkania, adresu
korespondencyjnego i adresu poczty elektronicznej.
5. W przypadku niezrealizowania odpłatnej usługi edukacyjnej z różnych
nieprzewidzianych przyczyn, Uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje, na jego
pisemny wniosek, zwrot wniesionej opłaty w części proporcjonalnej do niezrealizowanego
świadczenia.
6. Zwrot opłat, o których mowa w ust. 5 nie dotyczy zajęć, których realizacja została
przesunięta w czasie na skutek zdarzeń losowych lub zajęć odwołanych na mocy decyzji
Rektora uzgodnionej z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów (tzw. godziny rektorskie).
§ 4. Rozwiązanie umowy
1. Umowa wygasa z chwilą zrealizowania programu
studiów III stopnia
w Politechnice Świętokrzyskiej przez Uczestnika studiów doktoranckich bądź w związku ze
skreśleniem go z listy uczestników studiów doktoranckich z następujących przyczyn:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niewszczęcia przewodu doktorskiego w terminie ustalonym w programie studiów,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,
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5) uzyskania negatywnej opinii opiekuna naukowego - zawartej w rocznym
sprawozdaniu z realizacji zajęć obowiązkowych, studiów indywidualnych, badań
naukowych i postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
6) nieuczestniczenia w zajęciach obowiązkowych lub fakultatywnych,
7) nieuzyskania zaliczenia roku w określonym terminie,
8) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
9) upływu okresu na jaki została zawarta umowa.
2. Wygaśnięcie umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 nie zwalnia Uczestnika
studiów doktoranckich z obowiązku wniesienia należnych opłat w części proporcjonalnej do
zrealizowanej przez Uczelnię, do dnia wygaśnięcia umowy, ilości godzin w ramach usług
edukacyjnych będących przedmiotem umowy.
§ 5. Przepisy końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujące zasady funkcjonowania szkół wyższych, a także
przepisy wewnętrzne Uczelni.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za usługę edukacyjną, Uczelnia
podejmuje czynności windykacyjne.
3. Od opłat, które nie zostały wniesione w terminie, będą naliczone odsetki ustawowe.
Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
sąd powszechny.
5. Zmiana postanowień umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

………………………………………
Uczestnik studiów doktoranckich

………………………………………
Uczelnia
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