Umowa o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie Warszawskim
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
zawarta w dniu …………………………… r. w Warszawie, pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
reprezentowanym przez profesora UW, dr hab. Dariusza Kuźminę
działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora, zwanym dalej „Uczelnią”,
a
Panem/Panią……………………………………………………………………………………
zamieszkałym/ą.......................................................................................................................... ,
legitymującym/ą się dowodem osobistym (paszportem) nr....................................................... .., nr
albumu………………………..…… nr PESEL ………………….., podającym/ą adres do
korespondencji
…...…………………………………………………………………………....................................,
zwanym /ą dalej „Studentem”.
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie 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
Oświadczenia i zobowiązania Uczelni
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na studiach wybranych przez Studenta.
2. Ponadto Uczelnia oświadcza, że:
a) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów
wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich
prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do
wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej/specjalnej tablicy ogłoszeniowej
przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego/semestru. Studia są prowadzone w języku
polskim.
b) Student został przyjęty w poczet studentów studiów Interdyscyplinarnych Humanistycznych
Studiów Doktoranckich - niestacjonarnych,

c) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem stopnia doktora, do nadawania którego
Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca planowanego okresu
studiów wybranych przez Studenta,
d) planowany okres studiów wybranych przez Studenta wynosi osiem semestrów,
e) planowany okres studiów wybranych przez Studenta może być przedłużony na warunkach
określonych Regulaminem Studiów.
§3
Oświadczenia i zobowiązania Studenta
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący w
Uczelni i jednostce organizacyjnej Uczelni prowadzącej dany kierunek studiów. Akty te
zamieszczone są na stronie www.uw.edu.pl
2. Student zobowiązuje się do przestrzegania aktów wewnętrznych Uczelni.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych opisanych w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania
wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta.
§4
Rodzaje i wysokość opłat oraz ich zmiany
1. Student zobowiązuje się do wnoszenia przez cały okres trwania studiów opłat w wysokości
ustalonej przez Rektora.
2. Zgodnie z decyzją Kierownika Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów
Doktoranckich wysokość opłaty za rok studiów wynosi 5 000 (pięć tysięcy złotych) dla
studentów posiadających obywatelstwo polskie.
Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006
roku studenci nie posiadający obywatelstwa polskiego wnoszą opłaty w wysokości 3000 (trzech
tysięcy) euro za rok studiów oraz 200 (dwieście) euro opłaty jednorazowej.
Jeżeli na wniosek Studenta opłata zostanie rozłożona na raty, wysokość poszczególnych rat
wynosi: ………………………,………….,……………........................................................
3. Na początku roku akademickiego Student składa na ręce Sekretarza Interdyscyplinarnych
Humanistycznych Studiów Doktoranckich oświadczenie o wyborze sposobu płatności (opłata
jednorazowa lub w ratach). Oświadczenie powinno wskazywać wysokość opłaty jednorazowej
lub wysokość rat oraz termin/y wnoszenia opłaty/rat.
4. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ustalonej opłaty w przypadku zmian w
programie studiów albo z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy.
5. Oprócz opłat wymienionych w ust. 2, Student zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości
ustalonej przez Rektora za:
a) powtarzanie zajęć, semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników w nauce,
b) zajęcia nieobjęte planem studiów,
c) kursy dokształcające,

a także inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w
szczególności za: wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu oraz ich duplikatów.
§5
Szczegółowe zasady pobierania opłat
1. Opłaty za studia Student wnosi zgodnie ze szczegółowymi zasadami pobierania opłat za usługi
edukacyjne, uchwalonymi przez Senat Uczelni na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy.
2. W przypadku gdy Student opóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Dziekan wzywa go w
sposób przyjęty na Wydziale, do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia
wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu
nastąpi skreślenie z listy studentów Uczelni na podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.
§6
Tryb i warunki zwalniania z opłat
1. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
2. Tryb i warunki zwalniania z opłat w całości lub w części, w szczególności Studentów
osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej
określa uchwała Senatu Uczelni. Decyzje w indywidualnych sprawach, zgodnie z uchwałą Senatu
podejmuje Dziekan.
§7
Zwrot opłat
W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu: niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów
oraz wydalenia z Uczelni, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, np. z przyczyn losowych, Dziekan na wniosek zainteresowanego może zgodnie z
uchwałą Senatu Uczelni podjąć decyzję o zwrocie opłaty.
§8
Termin i warunki obowiązywania Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………... i obowiązuje do chwili
ukończenia studiów przez Studenta.
2. Niniejsza Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 wyłącznie w
przypadku prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz
przepisy wykonawcze do tej Ustawy, przepisy wewnętrzne Uczelni, w szczególności Regulamin
Studiów, a w zakresie tam nie unormowanym przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni.

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron
Student

Uczelnia

…………………….......

………………………..

