UCHWAŁA NR 85/2017
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone
usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzory umów oraz wzory aneksów do umów o warunkach odpłatności za
świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim:
1)

wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta
– załącznik nr 1;

2)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta
dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
– załącznik nr 2;

3)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta
dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 3;

4)

wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta
– załącznik nr 4;

5)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta
dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
– załącznik nr 5;

6)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta
dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 6;

7)

wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku
angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 7;

8)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku
angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za powtarzanie
zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 8;

9)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku
angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za realizację zajęć
nieobjętych planem studiów – załącznik nr 9;

10)

wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji
doktoranta – załącznik nr 10;

11)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji
doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w
nauce – załącznik nr 11;
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12)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji
doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik
nr 12;

13)

wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji
publikacji doktoranta – załącznik nr 13;

14)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji
publikacji doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce – załącznik nr 14;

15)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji
publikacji doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów –
załącznik
nr 15;

16)

wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych
w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 16;

17)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych
w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za
powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 17;

18)

wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług
edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych
w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za
realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 18;

19)

wzór umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na
zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 19;

20)

wzór umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia
doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta
– załącznik nr 20;

21)

wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców
podejmujących studia/studia doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji
publikacji studenta/doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem
studiów
– załącznik nr 21;

22)

wzór umowy o warunkach wnoszenia opłaty przez zlecającego za udział w szkoleniu
– załącznik nr 22;

23)

wzór umowy o warunkach wnoszenia opłaty przez uczestnika za udział w szkoleniu
– załącznik nr 23;

24)

wzór umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na kursie
dokształcającym – załącznik nr 24;

25)

wzór umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach
podyplomowych – załącznik nr 25;

26)

wzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie
Wrocławskim – załącznik nr 26.

§ 2. Treść umów, o których mowa w § 1 pkt 22-24 może być przystosowana
(uzupełniona) w zależności od potrzeb konkretnych kursów dokształcających lub szkoleń
z zachowaniem treści przewidzianych we wzorach określonych przez Senat.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi ds. nauczania.
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§ 4. Tracą moc uchwały:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w
sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w
Uniwersytecie Wrocławskim;
Nr 113/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim;
Nr 47/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim;
Nr 81/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim;
Nr 148/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
wzoru umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie
Wrocławskim;
Nr 21/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim;
Nr 36/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim;
Nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2017 r.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: prof. A. Jezierski
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........../..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH STACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
1) powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce,
2) realizację zajęć nieobjętych planem studiów,
3) wydawanie dokumentów związanych z kształceniem,
na stacjonarnych studiach pierwszego/drugiego* stopnia/jednolitych magisterskich* na
kierunku: ……………………………………. specjalności: …………………………………………
(nazwa kierunku)

(nazwa specjalności)

zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
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7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Studenta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego okresu
studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranego kierunku i poziomu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w drodze uchwały, do których są dostosowane
programy studiów, w tym plany studiów. Szczegółowe warunki studiowania na poszczególne lata
zawierają: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk (etc.),
punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do wiadomości
Studenta na stronie internetowej wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie później niż 7 dni
roboczych przed rozpoczęciem semestru.
3. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego ………………………………, a
Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Student zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni
obowiązujących w trakcie studiowania;
2) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Student zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust. 4
pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Student zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
…………………………………………………, jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Studenta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów przez Studenta.
§3
OPŁATA ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
1. Stawka godzinowa za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce wynosi: ………
zł.
2. Wykaz powtarzanych przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku, liczbę punktów ECTS, wysokość
opłaty za przedmiot oraz termin jego zaliczenia zostaną określone w aneksie do umowy zawartym
najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru/roku, w którym zajęcia będą realizowane.
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3. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminach:
1) do dnia 15 października za semestr zimowy;
2) do dnia 10 marca za semestr letni.
4. W przypadku niewniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
w terminach określonych w ust. 3 Student może zostać niedopuszczony do powtarzania zajęć.
5. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty Student może zostać skreślony z listy
studentów, po uprzednim wezwaniu Studenta do uiszczenia zaległej opłaty.
6. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia Studenta od obowiązku wobec Uczelni uiszczenia zaległej
opłaty wraz z odsetkami.
§4
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które Student zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: ……… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku, liczbę punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostanie określony w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminach:
1) do dnia 10 października – w przypadku realizacji zajęć w semestrze zimowym;
2) do dnia 5 marca – w przypadku realizacji zajęć w semestrze letnim.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminach określonych w ust. 4 Student może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§5
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. Opłaty mogą być uiszczane w ratach ustalonych przez radę wydziału, z tym że wymagana opłata musi
być wniesiona w całości najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zaliczenia zajęć (w tym
przystąpienia do egzaminu).
5. Student wnosząc opłatę w złotych za studia na wskazane przez dziekanat konto podaje w tytule
przelewu numer albumu.
6. Student na wezwanie Uczelni jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
§6
INNE OPŁATY
1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
1) elektronicznej legitymacji studenckiej;
2) indeksu;
3) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim;
4) dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
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§7
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Student uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4 i § 6.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym w Regulaminie studiów czas trwania studiów, o którym mowa w
ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu przedłużeniu bez
konieczności sporządzania do niej aneksu.
4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Student
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4 i § 6 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
2) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Studenta z listy studentów;
3) z dniem złożenia właściwemu dziekanowi rezygnacji ze studiów w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Studenta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 4 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując roszczenie
o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru Uczelnia na wniosek Studenta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
dziekana określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się
następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych w semestrze
i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania umowy do ostatniego dnia
zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Termin
zwrotu należnej Studentowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej
opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Studenta albo w kasie Uczelni. Wniosek
Studenta wraz z decyzją dziekana, przekazywany jest do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem
realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty. Decyzja dziekana nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Student zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę opłatę w
wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§8
INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i stosownej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia kierunku studiów, przy czym nastąpi to w
granicach określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać
kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów oraz zajęć
na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w
szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji
i remontów. O zmianach Student zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
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akademickiego, od którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres
wskazany w niniejszej umowie. W takim przypadku Studentowi, w okresie 2 miesięcy od powiadomienia,
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
4. Student oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów, uchwały Senatu i zarządzenia Rektora
dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan studiów na
realizowanym kierunku.
5. Student oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów w
Uniwersytecie Wrocławskim, zarządzenie Nr ………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
…………………………. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim ……………..
oraz uchwałę Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………… w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
studentów
i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. W przypadku wznowienia/reaktywacji na studia określone w § 1 ust. 1 Student zawiera nową umowę o
warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

-------------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

------------------------------Student

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH STACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarty na podstawie § 3 ust. 2 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz powtarzanych przedmiotów przez Studenta z powodu ich niezaliczenia
w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim 20……/20……*,
liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu powtarzania zajęć.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Ustala się termin zaliczenia wymienionych w § 1 przedmiotów do ………………………………………………
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Uniwersytet Wrocławski

Student
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH STACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarty na podstawie § 4 ust. 3 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych przez
Studenta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu realizowania tych
przedmiotów.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Uniwersytet Wrocławski

Student
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów niestacjonarnych studiów pierwszego
stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
1) kształcenie na studiach,
2) powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce,
3) realizację zajęć nieobjętych planem studiów,
4) wydawanie dokumentów związanych z kształceniem,
na niestacjonarnych studiach pierwszego/drugiego* stopnia/jednolitych magisterskich* na
kierunku: ……………………………………. specjalności: …………………………………………
(nazwa kierunku)

(nazwa specjalności)

zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
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6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Studenta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego okresu
studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranego kierunku i poziomu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w drodze uchwały, do których są dostosowane
programy studiów, w tym plany studiów. Szczegółowe warunki studiowania na poszczególne lata
zawierają: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk (etc.),
punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do wiadomości
Studenta na stronie internetowej Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie później niż 7 dni
roboczych przed rozpoczęciem semestru.
3. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego ………………………………, a
Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Student zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni
obowiązujących w trakcie studiowania;
2) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Student zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust. 4
pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Student zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
…………………………………………………, jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Studenta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów przez Studenta.
§3
OPŁATA ZA STUDIA
1. Wysokość opłaty rocznej za studia pierwszego/drugiego* stopnia/jednolite magisterskie* wynosi:
……………… zł.
2. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat w formie opłaty semestralnej za studia w terminach:
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1) do dnia 10 października każdego roku akademickiego - za semestr zimowy;
2) do dnia 5 marca każdego roku akademickiego - za semestr letni;
3) za pierwszy semestr – do 15 października, a jeżeli umowa została zawarta po 15 października w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Opłata semestralna wynosi połowę opłaty rocznej.

§4
OPŁATA ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
1. Stawka godzinowa za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce wynosi: ………
zł.
2. Wykaz powtarzanych przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku, liczbę punktów ECTS, wysokość
opłaty za przedmiot oraz termin jego zaliczenia zostaną określone w aneksie do umowy zawartym
najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru/roku, w którym zajęcia będą realizowane.
3. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających
wyników w nauce w terminach:
1) do dnia 15 października za semestr zimowy;
2) do dnia 10 marca za semestr letni.
4. W przypadku niewniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
w terminach określonych w ust. 3 Student może zostać niedopuszczony do powtarzania zajęć.
§5
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które Student zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: ……… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku*, liczbę punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostanie określony w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminach:
1) do dnia 10 października – w przypadku realizacji zajęć w semestrze zimowym;
2) do dnia 5 marca – w przypadku realizacji zajęć w semestrze letnim.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminach określonych w ust. 4 Student może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§6
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, o której mowa w § 3 lub § 4, Student
może zostać skreślony z listy studentów, po uprzednim wezwaniu Studenta do uiszczenia zaległej opłaty.
5. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia Studenta od obowiązku wobec Uczelni uiszczenia zaległej
opłaty wraz z odsetkami.
6. Opłaty mogą być uiszczane w ratach ustalonych przez radę wydziału, z tym że wymagana opłata musi
być wniesiona w całości najpóźniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem zaliczenia zajęć (w tym
przystąpienia do egzaminu).
7. Student wnosząc opłatę w złotych za studia na wskazane przez dziekanat konto podaje w tytule
przelewu numer albumu.
8. Student na wezwanie Uczelni jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
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§7
INNE OPŁATY
1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
1) elektronicznej legitymacji studenckiej;
2) indeksu;
3) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim;
4) dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
§8
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Student uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4, § 5
i § 7.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym w Regulaminie studiów czas trwania studiów, o którym mowa w
ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu przedłużeniu bez
konieczności sporządzania do niej aneksu.
4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Student
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4, § 5 i § 7 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
2) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Studenta z listy studentów;
3) z dniem złożenia właściwemu dziekanowi rezygnacji ze studiów w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Studenta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 lub § 5 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując
roszczenie o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru, Uczelnia - na wniosek Studenta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
dziekana określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się
następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych w semestrze
i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania umowy do ostatniego dnia
zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Termin
zwrotu należnej Studentowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej
opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Studenta albo w kasie Uczelni. Wniosek
Studenta wraz z decyzją dziekana, przekazywany jest do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem
realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty. Decyzja dziekana nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Student zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę opłatę w
wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§9
INNE POSTANOWIENIA
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odpowiednie wewnętrzne
akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i stosownej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia kierunku studiów, przy czym nastąpi to w
granicach określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać
kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów oraz zajęć
na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w
szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji
i remontów. O zmianach Student zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego, od którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres
wskazany w niniejszej umowie. W takim przypadku Studentowi, w okresie 2 miesięcy od powiadomienia,
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
4. Student oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów, uchwały Senatu i zarządzenia Rektora
dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan studiów na
realizowanym kierunku.
5. Student oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów w
Uniwersytecie Wrocławskim, zarządzenie Nr ………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
…………………………. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim ……………..
oraz uchwałę Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………… w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
studentów
i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. W przypadku wznowienia/reaktywacji na studia określone w § 1 ust. 1 Student zawiera nową umowę o
warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach
niestacjonarnych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

-------------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

------------------------------Student

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarty na podstawie § 4 ust. 2 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów niestacjonarnych studiów pierwszego
stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz powtarzanych przedmiotów przez Studenta z powodu ich niezaliczenia
w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim 20……/20……*,
liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu powtarzania zajęć.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Ustala się termin zaliczenia wymienionych w § 1 przedmiotów do ………………………………………………
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Uniwersytet Wrocławski

Student
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Załącznik nr 6 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarty na podstawie § 5 ust. 3 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów niestacjonarnych studiów pierwszego
stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych przez
Studenta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu realizowania tych
przedmiotów.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Uniwersytet Wrocławski

Student
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Załącznik nr 7 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH* PROWADZONYCH W JĘZYKU
ANGIELSKIM ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych/niestacjonarnych*
studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
1) kształcenie na studiach,
2) powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce,
3) realizację zajęć nieobjętych planem studiów,
4) wydawanie dokumentów związanych z kształceniem,
na prowadzonych w języku angielskim stacjonarnych/niestacjonarnych* studiach pierwszego/
drugiego* stopnia/jednolitych magisterskich* na
kierunku: ……………………………………. specjalności: …………………………………………
(nazwa kierunku)

(nazwa specjalności)

zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
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6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Studenta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego okresu
studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranego kierunku i poziomu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w drodze uchwały, do których są dostosowane
programy studiów, w tym plany studiów. Szczegółowe warunki studiowania na poszczególne lata
zawierają: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk (etc.),
punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do wiadomości
Studenta na stronie internetowej Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie później niż 7 dni
roboczych przed rozpoczęciem semestru.
3. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego ………………………………, a
Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Student zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni
obowiązujących w trakcie studiowania;
2) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Student zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust. 4
pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Student zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
…………………………………………………, jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Studenta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów przez Studenta.
§3
OPŁATA ZA STUDIA
1. Wysokość opłaty rocznej za studia pierwszego/drugiego*stopnia/jednolite magisterskie wynosi:
……………… zł/euro*.
2. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat w formie opłaty semestralnej za studia w terminach:
1) do dnia 10 października każdego roku akademickiego - za semestr zimowy;
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2) do dnia 5 marca każdego roku akademickiego - za semestr letni;
3) za pierwszy semestr – do 15 października, a jeżeli umowa została zawarta po 15 października w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Opłata semestralna wynosi połowę opłaty rocznej.
§4
OPŁATA ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
1. Stawka godzinowa za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce wynosi: ………
zł.
2. Wykaz powtarzanych przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku, liczbę punktów ECTS, wysokość
opłaty za przedmiot oraz termin jego zaliczenia zostaną określone w aneksie do umowy zawartym
najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru/roku, w którym zajęcia będą realizowane.
3. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających
wyników w nauce w terminach:
1) do dnia 15 października za semestr zimowy;
2) do dnia 10 marca za semestr letni.
4. W przypadku niewniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
w terminach określonych w ust. 3 Student może zostać niedopuszczony do powtarzania zajęć.
§5
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które student zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: ……… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku*, liczbę punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostanie określony w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminach:
1) do dnia 10 października – w przypadku realizacji zajęć w semestrze zimowym;
2) do dnia 5 marca – w przypadku realizacji zajęć w semestrze letnim.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminach określonych w ust. 4 Student może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§6
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, o której mowa w § 3 lub § 4, Student
może zostać skreślony z listy studentów, po uprzednim wezwaniu Studenta do uiszczenia zaległej opłaty.
5. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia Studenta od obowiązku wobec Uczelni uiszczenia zaległej
opłaty wraz z odsetkami.
6. Opłaty mogą być uiszczane w ratach ustalonych przez radę wydziału, z tym że wymagana opłata musi
być wniesiona w całości najpóźniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem zaliczenia zajęć (w tym
przystąpienia do egzaminu).
7. Student wnosząc opłatę na wskazane przez dziekanat konto podaje w tytule przelewu numer albumu.
8. Student wnosząc opłatę w Euro na konto: Bank Zachodni WBK S.A., 1 Oddział Wrocław, Rynek 9/11;
50-950 Wrocław SWIFT: WBK PPL PP; numer rachunku: 78 1090 2398 0000 0001 2305 1020, podaje
semestr i przedmiot, za który wnosi opłatę oraz nazwę wydziału i kierunku studiów. W przypadku
wnoszenia opłat wynikających z § 4 i § 5 podaje także przedmiot, za który wnosi opłatę.
9. Student na wezwanie Uczelni jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
§7
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INNE OPŁATY
1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
1) elektronicznej legitymacji studenckiej;
2) indeksu;
3) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim;
4) dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
§8
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Student uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4, § 5
i § 7.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym Regulaminem studiów czas trwania studiów, o którym mowa w
ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu przedłużeniu bez
konieczności sporządzania do niej aneksu.
4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Student
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4, § 5 i § 7 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
2) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Studenta z listy studentów;
3) z dniem złożenia właściwemu dziekanowi rezygnacji ze studiów w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Studenta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 lub § 5 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując
roszczenie o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru Uczelnia - na wniosek Studenta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
dziekana określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się
następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych w semestrze
i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania umowy do ostatniego dnia
zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Termin
zwrotu należnej Studentowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej
opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Studenta albo w kasie Uczelni. Wniosek
Studenta wraz z decyzją dziekana, przekazywany jest do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem
realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty. Decyzja dziekana nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Student zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę opłatę w
wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§9
INNE POSTANOWIENIA
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia kierunku studiów, przy czym nastąpi to w granicach
określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać kosztów
ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów oraz zajęć na
studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w szczególności
rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów. O
zmianach Student zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, od
którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres wskazany w niniejszej
umowie. W takim przypadku Studentowi, w okresie 2 miesięcy od powiadomienia, przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
4. Student oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów, uchwała Senatu i zarządzenia Rektora
dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan studiów na
realizowanym kierunku.
5. Student oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów w
Uniwersytecie Wrocławskim, zarządzenie Nr ………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
…………………………. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim ……………..
oraz uchwałę Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………… w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
studentów
i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. W przypadku wznowienia/reaktywacji na studia określone w § 1 ust. 1. Student zawiera nową umowę o
warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych
prowadzonych w języku angielskim.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

-------------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

------------------------------Student

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH*PROWADZONYCH W JĘZYKU
ANGIELSKIM ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarty na podstawie § 4 ust. 2 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych/niestacjonarnych*
studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz powtarzanych przedmiotów przez Studenta z powodu ich niezaliczenia
w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim 20……/20……*,
liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu powtarzania zajęć.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Ustala się termin zaliczenia wymienionych w § 1 przedmiotów do ………………………………………………
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Uniwersytet Wrocławski

Student
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Załącznik nr 9 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STUDIACH STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH* PROWADZONYCH W JĘZYKU
ANGIELSKIM ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarty na podstawie § 5 ust. 3 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych/niestacjonarnych*
studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na kierunek: …………………………………………………….., specjalność: …………………………………………………..
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych przez
Studenta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu realizowania tych
przedmiotów.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Uniwersytet Wrocławski

Student
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Załącznik nr 10 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH ORAZ ZASADACH AFILIACJI
PUBLIKACJI DOKTORANTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
1) powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce,
2) realizację zajęć nieobjętych planem studiów,
3) wydawanie dokumentów związanych z kształceniem,
na: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa studiów doktoranckich)

zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą”.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
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7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Doktoranta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
doktoranckimi realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
studiach doktoranckich, o których mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego
okresu studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranych studiów doktoranckich w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez radę podstawowej jednostki prowadzącej studia, przy uwzględnieniu uchwalonych przez
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia
planów i
programów kształcenia na studiach doktoranckich. Szczegółowe warunki studiowania na
poszczególne lata zawierają: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i
praktyk (etc.), punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do
wiadomości Doktoranta na stronie internetowej Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie
później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem semestru.
3. Podjęte przez Doktoranta studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego w dyscyplinie naukowej
…………………………… , a Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni
obowiązujących w trakcie studiowania;
2) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Doktorant zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust.
4 pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Doktorant zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
…………………………………………………, jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Doktoranta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów doktoranckich przez Doktoranta.
§3
OPŁATA ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
1. Stawka godzinowa za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce wynosi: ………
zł.
2. Wykaz powtarzanych przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku, liczbę punktów ECTS, wysokość
opłaty za przedmiot oraz termin jego zaliczenia zostaną określone w aneksie do umowy zawartym
najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru/roku, w którym zajęcia będą realizowane.
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3. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających
wyników w nauce w terminach:
1) do dnia 15 października za semestr zimowy;
2) do dnia 10 marca za semestr letni.
4. W przypadku niewniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
w terminach określonych w ust. 3 Doktorant może zostać niedopuszczony do powtarzania zajęć.
§4
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które Doktorant zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: ……… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku*, liczbę punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostanie określony w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminach:
1) do dnia 10 października – w przypadku realizacji zajęć w semestrze zimowym;
2) do dnia 5 marca – w przypadku realizacji zajęć w semestrze letnim.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminach określonych w ust. 4 Doktorant może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§5
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. Opłaty mogą być uiszczane w ratach ustalonych przez radę wydziału, z tym że wymagana opłata musi
być wniesiona w całości najpóźniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem zaliczenia zajęć (w tym
przystąpienia do egzaminu).
5. Doktorant wnosząc opłatę w złotych na wskazane przez dziekanat konto podaje w tytule przelewu
numer albumu.
6. Doktorant na wezwanie Uczelni jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
§6
INNE OPŁATY
1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
1) elektronicznej legitymacji doktoranckiej;
2) dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim;
3) dodatkowego odpisu dyplomu doktora w języku angielskim.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
§7
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Doktorant uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4 i § 6.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym Regulaminem studiów doktoranckich czas trwania studiów, o
którym mowa w ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu
przedłużeniu bez konieczności sporządzania do niej aneksu.
3

4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Doktorant
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4 i § 6 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
2) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Doktoranta z listy doktorantów;
3) z dniem złożenia właściwemu kierownikowi studiów doktoranckich rezygnacji ze studiów w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Doktoranta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 4 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując roszczenie
o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru, Uczelnia - na wniosek Doktoranta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
Kierownika studiów doktoranckich określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej
zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć
dydaktycznych w semestrze i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania
umowy do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku
akademickiego. Termin zwrotu należnej Doktorantowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia
wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Doktoranta
albo w kasie Uczelni. Wniosek Doktoranta wraz z decyzją kierownika studiów doktoranckich,
przekazywany jest do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty.
Decyzja kierownika studiów doktoranckich nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Doktorant zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę opłatę w
wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§8
INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i stosownej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów doktoranckich, przy czym nastąpi to
w granicach określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać
kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów doktoranckich oraz
zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w
szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji
i remontów. O zmianach Doktorant zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego, od którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres
wskazany w niniejszej umowie. W takim przypadku Doktorantowi, w okresie 2 miesięcy od
powiadomienia, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
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4. Doktorant oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów doktoranckich, uchwały Senatu i
zarządzenia Rektora dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan
studiów na realizowanych studiach doktoranckich.
5. Doktorant oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, zarządzenie Nr …………… Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia …………………………. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku
akademickim …………… oraz uchwałę Nr …………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków
zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

-------------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

------------------------------Doktorant

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 11 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI
DOKTORANTA
zawarty na podstawie § 3 ust. 2 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz powtarzanych przedmiotów przez Doktoranta z powodu ich
niezaliczenia w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu powtarzania zajęć.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Ustala się termin zaliczenia wymienionych w § 1 przedmiotów do ………………………………………………
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
za Uniwersytet Wrocławski

Doktorant
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Załącznik nr 12 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI
DOKTORANTA
zawarty na podstawie § 4 ust. 3 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych przez
Doktoranta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu realizowania tych
przedmiotów.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
za Uniwersytet Wrocławski

Doktorant
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Załącznik nr 13 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH ORAZ ZASADACH AFILIACJI
PUBLIKACJI DOKTORANTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
4) kształcenie na studiach,
5) powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce,
6) realizację zajęć nieobjętych planem studiów,
7) wydawanie dokumentów związanych z kształceniem,
na: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa studiów doktoranckich)

zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą”.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
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7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Doktoranta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
doktoranckimi realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
studiach doktoranckich, o których mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego
okresu studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranych studiów doktoranckich w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez radę podstawowej jednostki prowadzącej studia, przy uwzględnieniu uchwalonych przez
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia
planów i
programów kształcenia na studiach doktoranckich. Szczegółowe warunki studiowania na
poszczególne lata zawierają: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i
praktyk (etc.), punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do
wiadomości Doktoranta na stronie internetowej Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie
później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem semestru.
3. Podjęte przez Doktoranta studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego w dyscyplinie naukowej
…………………………… , a Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
3) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni
obowiązujących w trakcie studiowania;
4) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Doktorant zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust.
4 pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Doktorant zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
…………………………………………………, jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Doktoranta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów doktoranckich przez Doktoranta.
§3
OPŁATA ZA STUDIA DOKTORANCKIE
1. Wysokość opłaty rocznej za studia doktoranckie wynosi: ……………………… zł.
2. Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia opłat w formie opłaty semestralnej za studia w terminach:
1) do dnia 10 października każdego roku akademickiego - za semestr zimowy;
2) do dnia 5 marca każdego roku akademickiego - za semestr letni;
3) za pierwszy semestr – do 15 października, a jeżeli umowa została zawarta po 15 października w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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3. Opłata semestralna wynosi połowę opłaty rocznej.
§4
OPŁATA ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
1. Stawka godzinowa za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce wynosi: ………
zł.
2. Wykaz powtarzanych przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku, liczbę punktów ECTS, wysokość
opłaty za przedmiot oraz termin jego zaliczenia zostaną określone w aneksie do umowy zawartym
najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru/roku, w którym zajęcia będą realizowane.
3. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających
wyników w nauce w terminach:
3) do dnia 15 października za semestr zimowy;
4) do dnia 10 marca za semestr letni.
4. W przypadku niewniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
w terminach określonych w ust. 3 Doktorant może zostać niedopuszczony do powtarzania zajęć.
§5
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które Doktorant zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: ……… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku*, liczbę punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostanie określony w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminach:
3) do dnia 10 października – w przypadku realizacji zajęć w semestrze zimowym;
4) do dnia 5 marca – w przypadku realizacji zajęć w semestrze letnim.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminach określonych w ust. 4 Doktorant może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§6
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, o której mowa w § 3 lub § 4, Doktorant
może zostać skreślony z listy doktorantów, po uprzednim wezwaniu Doktoranta do uiszczenia zaległej
opłaty.
5. Skreślenie z listy doktorantów nie zwalnia Doktoranta od obowiązku wobec Uczelni uiszczenia zaległej
opłaty wraz z odsetkami.
6. Opłaty mogą być uiszczane w ratach ustalonych przez radę wydziału, z tym że wymagana opłata musi
być wniesiona w całości najpóźniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem zaliczenia zajęć (w tym
przystąpienia do egzaminu).
7. Doktorant wnosząc opłatę w złotych za studia na wskazane przez dziekanat konto podaje w tytule
przelewu numer albumu.
8. Doktorant na wezwanie Uczelni jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
§7
INNE OPŁATY
1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
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4) elektronicznej legitymacji doktoranckiej;
5) dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim;
6) dodatkowego odpisu dyplomu doktora w języku angielskim.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
§8
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Doktorant uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4, § 5
i § 7.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym Regulaminem studiów doktoranckich czas trwania studiów, o
którym mowa w ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu
przedłużeniu bez konieczności sporządzania do niej aneksu.
4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Doktorant
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4, § 5 i § 7 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
4) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
5) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Doktoranta z listy doktorantów;
6) z dniem złożenia właściwemu kierownikowi studiów doktoranckich rezygnacji ze studiów w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Doktoranta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 lub § 5 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując
roszczenie o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru, Uczelnia - na wniosek Doktoranta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
Kierownika studiów doktoranckich określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej
zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć
dydaktycznych w semestrze i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania
umowy do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku
akademickiego. Termin zwrotu należnej Doktorantowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia
wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Doktoranta
albo w kasie Uczelni. Wniosek Doktoranta wraz z decyzją kierownika studiów doktoranckich,
przekazywany jest do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty.
Decyzja kierownika studiów doktoranckich nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Doktorant zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę opłatę w
wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§9
INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
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2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i stosownej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów doktoranckich, przy czym nastąpi to
w granicach określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać
kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów doktoranckich oraz
zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w
szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji
i remontów. O zmianach Doktorant zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego, od którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres
wskazany w niniejszej umowie. W takim przypadku Doktorantowi, w okresie 2 miesięcy od
powiadomienia, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
4. Doktorant oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów doktoranckich, uchwały Senatu i
zarządzenia Rektora dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan
studiów na realizowanych studiach doktoranckich.
5. Doktorant oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, zarządzenie Nr …………… Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia …………………………. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku
akademickim …………… oraz uchwałę Nr …………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków
zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

-------------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

------------------------------Doktorant

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 14 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI
DOKTORANTA
zawarty na podstawie § 4 ust. 2 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz powtarzanych przedmiotów przez Doktoranta z powodu ich
niezaliczenia w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu powtarzania zajęć.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Ustala się termin zaliczenia wymienionych w § 1 przedmiotów do ………………………………………………
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
za Uniwersytet Wrocławski

Doktorant
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Załącznik nr 15 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI
DOKTORANTA
zawarty na podstawie § 5 ust. 3 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych przez
Doktoranta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu realizowania tych
przedmiotów.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
za Uniwersytet Wrocławski

Doktorant
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Załącznik nr 16 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH* STUDIACH DOKTORANCKICH PROWADZONYCH
W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI DOKTORANTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
1) kształcenie na studiach;
2) powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce;
3) realizację zajęć nieobjętych planem studiów;
4) wydawanie dokumentów związanych z kształceniem,
na prowadzonych w języku angielskim stacjonarnych/niestacjonarnych*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa studiów doktoranckich)

zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą”.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
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6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Doktoranta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
doktoranckimi realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
studiach doktoranckich, o których mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego
okresu studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranych studiów doktoranckich w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez radę podstawowej jednostki prowadzącej studia, przy uwzględnieniu uchwalonych przez
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia
planów i
programów kształcenia na studiach doktoranckich. Szczegółowe warunki studiowania na
poszczególne lata zawierają: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i
praktyk (etc.), punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do
wiadomości Doktoranta na stronie internetowej Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie
później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem semestru.
3. Podjęte przez Doktoranta studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego w dyscyplinie naukowej
……………………………, a Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni
obowiązujących w trakcie studiowania;
2) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Doktorant zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust.
4 pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Doktorant zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
……………………………………………………….., jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Doktoranta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów doktoranckich przez Doktoranta.
§3
OPŁATA ZA STUDIA DOKTORANCKIE
1. Wysokość opłaty rocznej za studia doktoranckie wynosi: …………… zł/euro*.
2. Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia opłat w formie opłaty semestralnej za studia w terminach:
1) do dnia 10 października każdego roku akademickiego - za semestr zimowy;
2) do dnia 5 marca każdego roku akademickiego - za semestr letni;
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3) za pierwszy semestr – do 15 października, a jeżeli umowa została zawarta po 15 października w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Opłata semestralna wynosi połowę opłaty rocznej.
§4
OPŁATA ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
1. Stawka godzinowa za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce wynosi: ………
zł.
2. Wykaz powtarzanych przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku, liczbę punktów ECTS, wysokość
opłaty za przedmiot oraz termin jego zaliczenia zostaną określone w aneksie do umowy zawartym
najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru/roku, w którym zajęcia będą realizowane.
3. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających
wyników w nauce w terminach:
1) do dnia 15 października za semestr zimowy;
2) do dnia 10 marca za semestr letni.
4. W przypadku niewniesienia opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
w terminach określonych w ust. 3 Doktorant może zostać niedopuszczony do powtarzania zajęć.
§5
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które Doktorant zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: ……… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczbę godzin w semestrze/roku*, liczbę punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostanie określony w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminach:
1) do dnia 10 października – w przypadku realizacji zajęć w semestrze zimowym;
2) do dnia 5 marca – w przypadku realizacji zajęć w semestrze letnim.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminach określonych w ust. 4 Doktorant może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§6
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, o której mowa w § 3 lub § 4, Doktorant
może zostać skreślony z listy doktorantów, po uprzednim wezwaniu Doktoranta do uiszczenia zaległej
opłaty.
5. Skreślenie z listy doktorantów nie zwalnia Doktoranta od obowiązku wobec Uczelni uiszczenia zaległej
opłaty wraz z odsetkami.
6. Opłaty mogą być uiszczane w ratach ustalonych przez radę wydziału, z tym że wymagana opłata musi
być wniesiona w całości najpóźniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem zaliczenia zajęć (w tym
przystąpienia do egzaminu).
7. Doktorant wnosząc opłatę w złotych na wskazane przez dziekanat konto podaje w tytule przelewu
numer albumu.
8. Doktorant na wezwanie Uczelni jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
§7
INNE OPŁATY
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1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
1) elektronicznej legitymacji doktoranckiej;
2) dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim;
3) dodatkowego odpisu dyplomu doktora w języku angielskim.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
§8
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Doktorant uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4, § 5
i § 7.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym Regulaminem studiów doktoranckich czas trwania studiów, o
którym mowa w ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu
przedłużeniu bez konieczności sporządzania do niej aneksu.
4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Doktorant
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4, § 5 i § 7 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
2) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Doktoranta z listy doktorantów;
3) z dniem złożenia właściwemu kierownikowi studiów doktoranckich rezygnacji ze studiów w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Doktoranta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 lub § 5 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując
roszczenie o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru, Uczelnia - na wniosek Doktoranta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
kierownika studiów doktoranckich określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej
zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć
dydaktycznych w semestrze i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania
umowy do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku
akademickiego. Termin zwrotu należnej Doktorantowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia
wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Doktoranta
albo w kasie Uczelni. Wniosek Doktoranta wraz z decyzją kierownika studiów doktoranckich,
przekazywany jest do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty.
Decyzja kierownika studiów doktoranckich nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Doktorant zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę opłatę w
wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§9
INNE POSTANOWIENIA
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i stosownej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów doktoranckich, przy czym nastąpi to
w granicach określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać
kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów doktoranckich oraz
zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w
szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji
i remontów. O zmianach Doktorant zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego, od którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres
wskazany w niniejszej umowie. W takim przypadku Doktorantowi, w okresie 2 miesięcy od
powiadomienia, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
4. Doktorant oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów doktoranckich, uchwały Senatu i
zarządzenia Rektora dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan
studiów na realizowanych studiach doktoranckich.
5. Doktorant oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, zarządzenie Nr …………… Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia …………………………. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku
akademickim …………… oraz uchwałę Nr …………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków
zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

-------------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

------------------------------Doktorant

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 17 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH* STUDIACH DOKTORANCKICH PROWADZONYCH
W JĘZYKU ANGIELSKIM* ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI DOKTORANTA
zawarty na podstawie § 4 ust. 2 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz powtarzanych przedmiotów przez Doktoranta z powodu ich
niezaliczenia w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu powtarzania zajęć.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Ustala się termin zaliczenia wymienionych w § 1 przedmiotów do ………………………………………………
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
za Uniwersytet Wrocławski

Doktorant
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Załącznik nr 18 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH
NA STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH* STUDIACH DOKTORANCKICH PROWADZONYCH
W JĘZYKU ANGIELSKIM* ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI DOKTORANTA
zawarty na podstawie § 5 ust. 3 w/w umowy
w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………. / paszportem nr ………………………….
PESEL ………………………………………., przyjętą/tym w poczet doktorantów
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa studiów doktoranckich)

– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”, o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych przez
Doktoranta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku akademickim
20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu realizowania tych
przedmiotów.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
za Uniwersytet Wrocławski

Doktorant
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Załącznik nr 19 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁAT PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA
NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się paszportem nr ………………………………………………….
PESEL ………………………………, przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów
pierwszego

stopnia/jednolitych

magisterskich/drugiego

stopnia

prowadzonych

w

języku

polskim/angielskim*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na kierunek: ………………………………………………………………………………………………………………,
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
1) kształcenie na studiach;
2) realizację zajęć nieobjętych planem studiów;
3) wydawanie
dokumentów
związanych
z
kształceniem,
na
prowadzonych
w
języku
*
*
polskim/angielskim
stacjonarnych/niestacjonarnych
studiach
pierwszego/drugiego*
stopnia/jednolitych
magisterskich*
na
kierunku:
…………………….………………
specjalności:
…….…..…………… zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
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7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Studenta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
kierunku studiów, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego
okresu studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranego kierunku i poziomu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w drodze uchwały do których są dostosowane
programy studiów, w tym plany studiów. Szczegółowe warunki studiowania na poszczególne lata
zawierają: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk (etc.),
punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do wiadomości
Studenta na stronie internetowej Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie później niż 7 dni
roboczych przed rozpoczęciem semestru.
3. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego …………………………………….………,
a Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Student zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów uchwalony przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, a
także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni obowiązujących w
trakcie studiowania;
2) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Student zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust. 4
pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Student zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
……………………………………………………, jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Studenta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów przez Studenta.
§3
OPŁATA ZA STUDIA
1. Wysokość opłaty rocznej za studia pierwszego/drugiego* stopnia/jednolite magisterskie wynosi:
…………… euro*.
2. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty za I rok studiów w całości w terminie 14 dni od dnia
zaakceptowania oferty edukacyjnej.
3. Za kolejne lata kształcenia Student wnosi opłatę semestralną, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć
zgodnie z programem studiów.
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4. Opłata semestralna wynosi połowę opłaty rocznej.
§4
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które Student zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: …………… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczba godzin w semestrze/roku*, liczba punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostaną określone w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z
programem studiów.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 4 Student może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§5
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, o której mowa w § 3, Student może
zostać skreślony z listy studentów, po uprzednim wezwaniu Studenta do uiszczenia zaległej opłaty.
5. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia Studenta od obowiązku wobec Uczelni uiszczenia zaległej
opłaty wraz z odsetkami.
6. Student wnosząc opłatę w euro za studia prowadzone w języku polskim/w języku angielskim* na konto:
…………………………………………………………………………….. podaje rok akademicki, za który wnosi opłatę oraz nazwę
wydziału i kierunku studiów. W przypadku wnoszenia opłat wynikających z § 4 podaje także
przedmiot, za który wnosi opłatę.
§6
INNE OPŁATY
1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
1) elektronicznej legitymacji studenckiej
zł
2) indeksu (jeśli jest wymagany)
zł
*
3) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim
zł
4) dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim*
zł
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
§7
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Student uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4 i § 6.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym Regulaminem studiów czas trwania studiów, o którym mowa w
ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu przedłużeniu bez
konieczności sporządzania do niej aneksu.
4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Student
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4 i § 6 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
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1) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
2) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Studenta z listy studentów;
3) z dniem złożenia Prorektorowi ds. nauczania rezygnacji ze studiów w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Studenta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2 lub § 4 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując roszczenie
o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru Uczelnia - na wniosek Studenta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
Prorektora ds. nauczania określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi
oblicza się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych w
semestrze i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania umowy do
ostatniego dnia zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku
akademickiego. Termin zwrotu należnej Studentowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia wniosku
o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Studenta albo w kasie
Uczelni. Wniosek Studenta wraz z decyzją Prorektora ds. nauczania, przekazywany jest do Kwestury
Uniwersytetu Wrocławskiego, celem realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty. Decyzja Prorektora ds.
nauczania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Student zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę opłatę w
wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§8
ZWROT OPŁAT
1. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:
1) rezygnacji Studenta ze studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zwrotowi podlega
wysokość wpłaconej opłaty;
2) nieotrzymania przez Studenta wizy na wjazd do Polski. Zwrotowi podlega wysokość wpłaconej
opłaty;
3) otrzymania przez Studenta decyzji o przyznaniu semestralnego/rocznego urlopu dziekańskiego.
Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania nauki;
4) rezygnacji ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych właściwym zaświadczeniem
lekarskim. Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania nauki ze względów zdrowotnych;
5) nieuzyskania przez Studenta I roku studiów wpisu na kolejny semestr z powodu skreślenia z listy
studentów. Zwrotowi podlega opłata za semestr. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli skreślenie z
listy studentów spowodowane było niedostarczeniem w terminie oryginałów dokumentów
potwierdzających wcześniejszą edukację;
6) uzyskania, przez Uniwersytet Wrocławski informacji o negatywnym przebiegu procesu nostryfikacji
lub uznania dyplomu/świadectwa za równoważne z polskim. Zwrotowi podlega opłata za okres
następujący po uzyskaniu przez Uniwersytet Wrocławski tej informacji.
2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1, opłata za studia podlega zwrotowi jeżeli Uniwersytet
Wrocławski - z przyczyn od niego niezależnych - nie zapewnił uczestnictwa w programie studiów, które
wcześniej zaproponował kandydatowi;
3. W przypadku kandydatów na studia rekrutowanych dla Uczelni przez agencje rekrutacyjne kwota
zwrotu opłaty zostaje pomniejszona o prowizję agencji rekrutującej, jeśli rezygnacja z kontynuacji nauki
nastąpi w pierwszym roku studiów.
4. Wnosząc o zwrot opłaty Student przedkłada prawidłowo wypełniony Formularz zwrotu opłaty, którego
wzór stanowi załącznik do umowy oraz komplet dokumentów upoważniających do ubiegania się o zwrot
opłaty.
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5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 składa się w:
1) Biurze Współpracy Międzynarodowej, w przypadku Studenta studiującego w języku angielskim;
2) Dziale Nauczania, w przypadku Studenta studiującego w języku polskim.
§9
INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia kierunku studiów, przy czym nastąpi to w granicach
określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać kosztów
ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów oraz zajęć na
studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności
rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów. O
zmianach Student zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, od
którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres wskazany w niniejszej
umowie. W takim przypadku Studentowi, w okresie 2 miesięcy od powiadomienia, przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
4. Student oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów, uchwała Senatu i zarządzenia Rektora
dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan studiów na
realizowanym kierunku.
5. Student oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów w
Uniwersytecie Wrocławskim, zarządzenie Nr …………….. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim
…………………………. oraz uchwałę Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z
tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. W przypadku wznowienia/reaktywacji na studia określone w § 1 ust. 1. Student zawiera nową umowę o
warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach
stacjonarnych/niestacjonarnych/ prowadzonych w języku polskim/angielskim*.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---------------------------------Student

-----------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

Załączniki:
1. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
4. Formularz zwrotu czesnego.

*niepotrzebne

skreśli
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Załącznik nr 20 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁAT PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA
DOKTORANCKIE NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI
DOKTORANTA
zawarta w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się paszportem nr ………………………………………………….
PESEL ………………………………, przyjętą/tym w poczet doktorantów stacjonarnych/niestacjonarnych studiów
doktoranckich prowadzonych w języku polskim/angielskim*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na studia doktoranckie: ………………………………………………………………………………………………………………,
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ” Doktorantem”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pobierania opłat, a także ich wysokości, za:
1) kształcenie na studiach;
2) realizację zajęć nieobjętych planem studiów;
3) wydawanie
dokumentów
związanych
z
kształceniem,
na
prowadzonych
w
języku
polskim/angielskim*
na: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa studiów doktoranckich)

zwanych dalej „opłatą”, oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa umowa, aneksy do niniejszej umowy oraz
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. stanowiące integralną część
umowy.
3. Doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części.
4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat (w całości lub w
części) określa uchwała Nr ………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w
sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca integralną część umowy.
5. Uchwałę Senatu Uczelni oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za
studia ogłasza się na stronie internetowej Uczelni: https://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/dydaktyczne-inaukowe/.
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6. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 4 oraz zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
7. Niniejsza umowa ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa dotyczących
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w odniesieniu do publikacji
naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa (współautorstwa) Doktoranta, dla których podstawę
stanowią, w części lub w całości, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych związanych ze studiami
doktoranckimi realizowanymi w Uczelni.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do kształcenia na
studiach doktoranckich, o których mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca planowanego
okresu studiów.
2. Uczelnia zapewnia prowadzenie studiów zgodnie z opisem zakładanych efektów kształcenia dla
wybranych studiów doktoranckich w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
określonych przez radę podstawowej jednostki prowadzącej studia, przy uwzględnieniu uchwalonych przez
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia
planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich, do których są dostosowane programy
studiów, w tym plany studiów. Szczegółowe warunki studiowania na poszczególne lata zawierają: wykaz
przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk (etc.), punktów ECTS oraz
wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i są podawane do wiadomości Doktoranta na stronie
internetowej Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia, nie później niż 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem semestru.
3.
Podjęte
przez
Doktoranta
studia
kończą
się
uzyskaniem
stopnia
naukowego
…………………………………….………, a Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania.
4. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do:
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także do przestrzegania innych wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni
obowiązujących w trakcie studiowania;
2) terminowego uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne na rzecz Uczelni.
5. Doktorant zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi, o których mowa w ust.
4 pkt 1.
6. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w § 1 ust. 7 jako
afiliowanych w Uczelni, a Doktorant zobowiązany jest do wskazania w sposób jednoznaczny Uczelni jako
afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych poniżej w ust. 7 oraz niezwłocznego (nie
później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę afiliacji) informowania na piśmie Uczelni o
takim wskazaniu.
7. Przy określeniu afiliacji należy podać – bez względu na aktualne miejsce zatrudnienia oraz ewentualne
dodatkowe
lub
kontynuowane
miejsce
studiów
–
jednoznacznie
jako
miejsce
Wydział
……………………………………………………, jako jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną
publikację.
8. Zawarcie niniejszej umowy traktowane jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do
publikacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów tam wskazanych
i stanowi dla Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek
naruszenia przez Doktoranta lub inne podmioty uzgodnionych w umowie zasad afiliacji.
9. Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji naukowych, na zasadach określonych w
ust. 6-8, również jeżeli zostały one wprowadzone do obiegu naukowego (opublikowane) po zakończeniu
studiów doktoranckich przez Doktoranta.
§3
OPŁATA ZA STUDIA
1. Wysokość opłaty rocznej za studia doktoranckie wynosi: …………… euro*.
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2. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty za I rok studiów w całości w terminie 14 dni od dnia
zaakceptowania oferty edukacyjnej.
3. Za kolejne lata kształcenia Doktorant wnosi opłatę semestralną, nie później niż do dnia rozpoczęcia
zajęć zgodnie z programem studiów.
4. Opłata semestralna wynosi połowę opłaty rocznej.
§4
OPŁATA ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW
1. Opłata za realizację zajęć nieobjętych planem studiów dotyczy wyłącznie dodatkowych zajęć
nieobowiązkowych, na które Doktorant zapisuje się dobrowolnie.
2. Stawka godzinowa za realizację zajęć nieobjętych planem studiów wynosi: …………… zł.
3. Wykaz przedmiotów, liczba godzin w semestrze/roku*, liczba punktów ECTS, wysokość opłaty za
przedmiot zostaną określone w aneksie do umowy zawartym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji zajęć nieobjętych planem studiów w danym roku akademickim.
4. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z
programem studiów.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 4 Doktorant może zostać
niedopuszczony do realizacji zajęć.
§5
PRZEPISY WSPÓLNE
1. W przypadku gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), termin
płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu płatności.
2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, o której mowa w § 3, Doktorant może
zostać skreślony z listy doktorantów, po uprzednim wezwaniu Doktoranta do uiszczenia zaległej opłaty.
5. Skreślenie z listy doktorantów nie zwalnia Doktoranta od obowiązku wobec Uczelni uiszczenia zaległej
opłaty wraz z odsetkami.
6. Doktorant wnosząc opłatę w euro za studia prowadzone w języku polskim/w języku angielskim* na
konto: …………………………………………………………………………….. podaje rok akademicki, za który wnosi opłatę oraz
nazwę wydziału i studiów doktoranckich. W przypadku wnoszenia opłat wynikających z § 4 podaje
także przedmiot, za który wnosi opłatę.
§6
INNE OPŁATY
1. Uniwersytet Wrocławski pobiera opłatę za wydanie dokumentów:
1) elektronicznej legitymacji doktoranta
zł
*
2) dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim
zł
3) dodatkowego odpisu dyplomu doktora w języku angielskim*
zł
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania.
§7
CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów określony w planie studiów, tj. na okres ………
semestrów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Doktorant uiszcza opłaty w wysokości określonej w § 3, § 4 i § 6.
3. W przypadku, gdy w trybie określonym Regulaminem studiów doktoranckich czas trwania studiów, o
którym mowa w ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu
przedłużeniu bez konieczności sporządzania do niej aneksu.
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4. W przypadku przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 3, Doktorant
zobowiązany będzie do uiszczenia opłat wynikających z § 3, § 4 i § 6 niniejszej umowy w wysokości
ustalonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłużenia umowy.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
4) z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 lub przedłużonego zgodnie z ust. 3;
5) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Doktorant z listy doktorantów;
6) z dniem złożenia Prorektorowi ds. nauczania rezygnacji ze studiów w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Doktoranta należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2 lub § 4 ust. 4 niniejszej umowy, zachowując roszczenie
o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru Uczelnia - na wniosek Doktoranta zwraca
zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji
Prorektora ds. nauczania określającej wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi
oblicza się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych w
semestrze i mnoży się przez liczbę godzin przypadających na okres od dnia rozwiązania umowy do
ostatniego dnia zajęć dydaktycznych według komunikatu Rektora w sprawie organizacji roku
akademickiego. Termin zwrotu należnej Doktorantowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia
wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Doktoranta
albo w kasie Uczelni. Wniosek Doktoranta wraz z decyzją Prorektora ds. nauczania, przekazywany jest do
Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem realizacji zwrotu nadpłaconej opłaty. Decyzja Prorektora ds.
nauczania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Student/Doktorant zalega z opłatą jest on zobowiązany wnieść tę
opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie semestru wysokość zaległej opłaty za ten semestr oblicza
się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych
(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę
godzin przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.
10. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od
dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone
usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§8
ZWROT OPŁAT
1. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:
1) rezygnacji Doktoranta ze studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zwrotowi podlega
wysokość wpłaconej opłaty;
2) nieotrzymania przez Doktoranta wizy na wjazd do Polski. Zwrotowi podlega wysokość wpłaconej
opłaty;
3) otrzymania przez Doktoranta urlopu udzielonego przez kierownika studiów doktoranckich zgodnie z
Regulaminem studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. Zwrotowi podlega opłata za czas
niepobierania nauki;
4) rezygnacji ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych właściwym zaświadczeniem
lekarskim. Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania nauki ze względów zdrowotnych;
5) nieuzyskania przez Doktoranta I roku studiów wpisu na kolejny semestr z powodu skreślenia z listy
doktorantów. Zwrotowi podlega opłata za semestr. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli skreślenie z
listy doktorantów spowodowane było niedostarczeniem w terminie oryginałów dokumentów
potwierdzających wcześniejszą edukację;
6) uzyskania, przez Uniwersytet Wrocławski informacji o negatywnym przebiegu procesu nostryfikacji
lub uznania dyplomu za równoważne z polskim. Zwrotowi podlega opłata za okres następujący po
uzyskaniu przez Uniwersytet Wrocławski tej informacji.
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2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1, opłata za studia podlega zwrotowi jeżeli Uniwersytet
Wrocławski - z przyczyn od niego niezależnych - nie zapewnił uczestnictwa w programie studiów, które
wcześniej zaproponował kandydatowi;
3. W przypadku kandydatów na studia rekrutowanych dla Uczelni przez agencje rekrutacyjne kwota
zwrotu opłaty zostaje pomniejszona o prowizję agencji rekrutującej, jeśli rezygnacja z kontynuacji nauki
nastąpi w pierwszym roku studiów.
4. Wnosząc o zwrot opłaty Doktorant przedkłada prawidłowo wypełniony Formularz zwrotu opłaty, którego
wzór stanowi załącznik do umowy oraz komplet dokumentów upoważniających do ubiegania się o zwrot
opłaty.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 składa się w:
1) Biurze Współpracy Międzynarodowej, w przypadku Doktoranta studiującego w języku angielskim;
2) Dziale Nauczania, w przypadku Doktoranta studiującego w języku polskim.
§9
INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom oraz
odpowiednie wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu Rektora, o którym
mowa w § 1 ust. 2 i uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionej w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy w przypadku wzrostu kosztów prowadzenia studiów doktoranckich, przy czym nastąpi to w
granicach określonych w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będzie przekraczać
kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów/studiów
doktoranckich oraz zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii
rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym
amortyzacji i remontów. O zmianach Doktorant zostanie powiadomiony na 3 miesiące przed rozpoczęciem
roku akademickiego, od którego zmiany zaczną obowiązywać, poprzez dostarczenie informacji na adres
wskazany w niniejszej umowie. W takim przypadku Doktorantowi, w okresie 2 miesięcy od
powiadomienia, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
4. Doktorant oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów doktoranckich, uchwała Senatu i
zarządzenia Rektora dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz program kształcenia i plan
studiów na realizowanych studiach doktoranckich.
5. Doktorant oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy: Regulamin studiów
doktoranckich, zarządzenie Nr …………….. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………… w
sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. oraz uchwałę
Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia …………………… w sprawie zasad pobierania
opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i
doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---------------------------------Doktorant

-----------------------------------za Uniwersytet Wrocławski

Załączniki:
1. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Uchwała Nr …………………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Zarządzenie Nr …………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………………………… w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie
Wrocławskim w roku akademickim …………………………
4. Formularz zwrotu czesnego.
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*niepotrzebne

skreślić
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Załącznik nr 21 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁAT PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH
STUDIA/STUDIA DOKTORANCKIE* NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI ORAZ ZASADACH
AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA/DOKTORANTA*
zawarty na podstawie § 4 ust. 3 w/w umowy
zawarty w dniu …………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr …………….…… /paszportem nr ………………………………………………….
PESEL

………………………………,

stacjonarnych/niestacjonarnych

przyjętą/tym
studiów

pierwszego

w

poczet

stopnia/jednolitych

studentów/doktorantów
magisterskich/drugiego

stopnia/doktoranckich* prowadzonych w języku polskim/angielskim*
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na kierunek/studia doktoranckie*: ………………………………………………………………………………………………………………,
– numer albumu …………………………………… – zwaną/nym dalej ”Studentem/Doktorantem”*,
o następującej treści:
§1
Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych przez
Studenta/Doktoranta* w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20……/20…… /* w roku
akademickim 20……/20……*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu
realizowania tych przedmiotów.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
w semestrze/roku*

Liczba punktów
ECTS

Wysokość opłaty

Termin płatności

§2
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Student/Doktorant*

za Uniwersytet Wrocławski
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Załącznik nr 22 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY PRZEZ ZLECAJĄCEGO ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU
na temat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
zawarta w dniu ………………………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej Uczelnią,
reprezentowanym przez ………………………………………………… - Kierownika Szkolenia, upoważnionego do
podejmowania zobowiązań

na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora Uniwersytetu

Wrocławskiego
a …………………………………………………
reprezentowaną przez:
1: …………………………………………………,
2: ………………………………………………….
zwaną dalej Zlecającym.
§1
1. Przedmiotem umowy są warunki wnoszenia opłaty za udział osób wskazanych w załączniku do umowy
(uczestnicy) w Szkoleniu na temat: ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… prowadzonym przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie)

w Uniwersytecie Wrocławskim, dalej określanym w skrócie jako Szkolenie, na zasadach określonych w
niniejszej umowie oraz w Regulaminie szkoleń obowiązującym w Uczelni.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie Strony są związane postanowieniami Regulaminu
szkoleń obowiązującym w Uczelni.
3. Zlecający oświadcza, że znany jest mu Regulamin szkoleń obowiązujący w Uczelni.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że warunki funkcjonowania Szkolenia zostały określone zgodnie z Regulaminem
szkoleń Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wytycznymi Senatu dotyczącymi tworzenia programów
kształcenia, a szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkoleniu zawierające: zakres tematyczny, plan
i program szkolenia wraz z wykazem przedmiotów, liczbą godzin i rodzajem oferowanych zajęć oraz wykaz
nazwisk osób prowadzących zajęcia, są podawane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem
szkolenia.
2. Uczelnia zobowiązuje się przez czas trwania Szkolenia, określony w § 5 do:
1) spełnienia wymagań wynikających z programu Szkolenia;
2) zapewnienia obsady kadrowej posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
3) zapewnienia pomieszczeń i niezbędnego wyposażenia do realizacji programu Szkolenia.
§3
1. Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkolenia przez uczestników szkolenia.
2. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia jest:
1) zrealizowanie programu przewidzianego w programie szkolenia;
2) złożenie egzaminów (jeśli są przewidziane programem szkolenia);
3. Wydanie świadectwa ukończenia szkolenia następuje po uregulowaniu wszelkich zobowiązań, w tym
finansowych przez Zlecającego wobec Uczelni.
§4
1. Zlecający zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przeprowadzenie Szkolenia na rachunek bankowy
Uczelni …………………………………………………… w wysokości …….…………. do dnia ………………………………
1

2. Koszt przeprowadzenia szkolenia stanowi iloczyn uczestników i kosztu jednostkowego wynikającego z
kosztorysu szkolenia.
3. Wniesiona opłata za udział w Szkoleniu jest zwracana w całości w przypadku jego odwołania przez
jednostkę upoważnioną z przyczyn niezależnych, których nie można było przewidzieć w dniu podpisywania
umowy.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Szkolenia, określony w planie Szkolenia tj. na okres od …………
do ……………
2. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, na jaki została zawarta,
2) z dniem doręczenia kierownikowi Szkolenia pisemnego oświadczenia Zlecającego o rezygnacji ze
szkolenia.
3. W przypadku złożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, do 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem szkolenia, opłata uiszczona za szkolenie podlega zwrotowi.
4. Termin zwrotu należnej Zlecającemu kwoty wynosi 30 dni licząc od dnia rozwiązania umowy.
5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na konto wskazane przez Zlecającego lub w kasie Uczelni.
6. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w ust. 4 podejmuje Kierownik Szkolenia. Wniosek
wraz z decyzją Kierownika Szkolenia przekazany zostaje niezwłocznie do Kwestury Uczelni celem jego
realizacji.
§6
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Zlecający oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy Regulamin szkoleń w
Uniwersytecie Wrocławskim.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………
Zlecający

………………………………….
za Uniwersytet Wrocławski

Załączniki:
- Lista uczestników
- Regulamin szkoleń
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Załącznik nr 23 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY PRZEZ UCZESTNIKA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU
na temat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
zawarta w dniu ………………………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej Uczelnią,
reprezentowanym przez ………………………………………………… - Kierownika Szkolenia, upoważnionego do
podejmowania zobowiązań

na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora Uniwersytetu

Wrocławskiego
a Panią/Panem
Nazwisko: …………………………………………………
Imię: 1: ……………………………………, 2: ………………………………………
podającą/podającym adres zameldowania/zamieszkania: ………………………………………………………………………………
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym/paszportem
Seria: ……………………… Numer: ……………………… PESEL: ………………………
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem.
§1
1. Przedmiotem umowy są warunki wnoszenia opłaty za udział w Szkoleniu na temat:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… prowadzonym przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie)

w Uniwersytecie Wrocławskim, dalej określanym w skrócie jako Szkolenie, na zasadach określonych w
niniejszej umowie oraz w Regulaminie szkoleń obowiązującym w Uczelni.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie Strony są związane postanowieniami Regulaminu
szkoleń obowiązującym w Uczelni.
3. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu Regulamin szkoleń obowiązujący w Uczelni.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że warunki funkcjonowania Szkolenia zostały określone zgodnie z Regulaminem
szkoleń Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wytycznymi Senatu dotyczącymi tworzenia programów
kształcenia, a szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkoleniu zawierające: zakres tematyczny, plan i
program szkolenia wraz z wykazem przedmiotów, liczbą godzin i rodzajem oferowanych zajęć oraz wykaz
nazwisk osób prowadzących zajęcia, są podawane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem
szkolenia.
2. Uczelnia zobowiązuje się przez czas trwania Szkolenia, określony w § 5 do:
1) spełnienia wymagań wynikających z programu Szkolenia;
2) zapewnienia obsady kadrowej posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
3) zapewnienia pomieszczeń i niezbędnego wyposażenia do realizacji programu Szkolenia.
§3
1. Szkolenie kończy się uzyskaniem przez Uczestnika świadectwa ukończenia szkolenia.
2. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia jest:
1) zrealizowanie programu przewidzianego w programie szkolenia;
2) złożenie egzaminów (jeśli są przewidziane programem szkolenia).
3. Wydanie świadectwa ukończenia szkolenia następuje po uregulowaniu wszelkich zobowiązań, w tym
finansowych wobec Uczelni.
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§4
1. Uczestnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy Uczelni
……………………………………………… w wysokości ……………………… do dnia ………………………
2. W razie niewniesienia opłaty w wyznaczonym terminie Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników
Szkolenia.
3. Wniesiona opłata za udział w Szkoleniu jest zwracana w całości w przypadku jego nieuruchomienia.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Szkolenia, określony w planie Szkolenia tj. na okres od
……………… do ………………
2. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, na jaki została zawarta;
2) z dniem doręczenia kierownikowi Szkolenia pisemnego oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z
udziału w szkoleniu.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem Szkolenia, Uczelnia zwraca Uczestnikowi
część uiszczonej przez niego opłaty, proporcjonalnie do ilości zajęć objętych programem Szkolenia, jaka
po dniu rozwiązaniu umowy pozostała do końca Szkolenia.
4. Termin zwrotu należnej Uczestnikowi kwoty wynosi 30 dni licząc od dnia rozwiązania umowy.
5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na konto wskazane przez Uczestnika Szkolenia lub w kasie Uczelni.
6. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w ust. 4 podejmuje Kierownik Szkolenia. Wniosek
wraz z decyzją Kierownika Szkolenia przekazany zostaje niezwłocznie do kwestury Uczelni celem jego
realizacji.
§6
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Uczestnik oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy Regulamin szkoleń w
Uniwersytecie Wrocławskim.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………
Uczestnik Szkolenia

………………………………….
Uniwersytet Wrocławski

Załącznik:
- Regulamin szkoleń
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Załącznik nr 24 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE
NA KURSIE DOKSZTAŁCAJĄCYM ……………………………………
zawarta w dniu ………………………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej Uczelnią,
reprezentowanym przez ………………………………………………… upoważnionego/upoważnioną do podpisywania
umów związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
a Panią/Panem
Nazwisko: …………………………………………………
Imię: 1: ……………………………………, 2: ………………………………………
Adres zameldowania/zamieszkania: …………………………………………………………………………………………
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym/paszportem
Seria: ……………………… Numer: ……………………… Pesel: ………………………
podającą/podającym adres do korespondencji: …………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem.
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłaty, a także jej wysokości, za świadczone
przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem
na Kursie Dokształcającym
………………………………………………………………………………………… prowadzonym
(nazwa Kursu)

na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej lub pozawydziałowej jednostki organizacyjnej)

w Uniwersytecie Wrocławskim, dalej określanym w skrócie jako Kurs, oraz wzajemne prawa i obowiązki
stron.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie Strony są związane postanowieniami uchwały Nr
……… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia ……………… w sprawie Regulaminu kursów
dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskim.
3. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 2 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że warunki funkcjonowania Kursu zostały określone zgodnie z Regulaminem
kursów dokształcających oraz wytycznymi Senatu dotyczącymi tworzenia programów kształcenia, a
szczegółowe warunki uczestnictwa w Kursie zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin i
rodzajem zajęć dydaktycznych oraz wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich
stopniami naukowymi są podawane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem kursu.
2. Uczelnia zobowiązuje się przez czas trwania Kursu, określony w § 5 do:
1) spełnienia wymagań wynikających z programu Kursu;
2) zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
3) zapewnienia sal dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia do realizacji procesu dydaktycznego na
Kursie.
§3
1. Kurs kończy się uzyskaniem przez Uczestnika świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.
2. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego jest:
1) zrealizowanie programu przewidzianego w planie Kursu;
2) złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu
końcowego, jeżeli program Kursu to przewiduje.
1

§4
1. Uczestnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kształcenie na Kursie na rachunek bankowy Uczelni
……………….…………………………… w wysokości …….…………. do dnia ………………………………
2. W razie niewniesienia opłaty w wyznaczonym terminie Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników
Kursu.
3. Wniesiona opłata za kształcenie na Kursie jest zwracana w całości w przypadku jego nieuruchomienia.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na Kursie określony w planie Kursu
tj. na okres od ………………………. do ……………….........
2. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, na jaki została zawarta;
2) z dniem doręczenia kierownikowi Kursu pisemnego oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z Kursu.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem Kursu, Uczelnia zwraca Uczestnikowi część
uiszczonej przez niego opłaty, proporcjonalnie do ilości zajęć objętych programem Kursu, jaka po dniu
rozwiązaniu umowy pozostała do końca Kursu.
4. Termin zwrotu należnej Uczestnikowi kwoty wynosi 30 dni licząc od dnia rozwiązania umowy.
5. Uczelnia dokonuje zwrotu nadpłaconej opłaty na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Kursu
lub w kasie Uczelni.
6. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w ust. 3 podejmuje kierownik Kursu. Wniosek
wraz z decyzją kierownika Kursu przekazany zostaje niezwłocznie do Kwestury Uczelni celem jego
realizacji. Decyzja kierownika Kursu nie jest decyzją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego.
§6
1. Uczestnik oświadcza, że jest mu znana uchwała Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
…………………… w sprawie Regulaminu kursów dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Uczestnik oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy uchwałę, o której mowa w
ust. 1 powyżej.
§7
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………
Uczestnik Kursu

………………………………….
Uniwersytet Wrocławski

Załącznik:
- Regulamin kursów dokształcających
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Załącznik nr 25 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH …………………………………………………………………………………………
zawarta w dniu ………………………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej Uczelnią,
reprezentowanym

przez

…………………………………………………

-

Kierownika

Studiów

Podyplomowych,

upoważnionego do zawarcia umowy na mocy Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie
Wrocławskim
a Panią/Panem
Imię: 1: ……………………………………, 2: ………………………………………
Nazwisko: …………………………………………………
Adres zameldowania/zamieszkania: …………………………………………………………………………………………
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym/paszportem
Seria: ……………………… Numer: ……………………… Pesel: ………………………
podającą/podającym adres do korespondencji: …………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Słuchaczem.
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłaty, a także jej wysokości za świadczone
przez

Uczelnię

usługi

edukacyjne

związane

z

kształceniem

na

Studiach

Podyplomowych

………………………………………………………………………………………………………………… prowadzonych
na ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
(nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia)

w Uniwersytecie Wrocławskim (dalej określanymi w skrócie jako studia podyplomowe) oraz wzajemne
prawa i obowiązki stron.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie Strony są związane postanowieniami uchwały Nr
……… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia ……………………. w sprawie Regulaminu studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.
3. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami uchwały, o której
mowa w ust. 2 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że warunki funkcjonowania studiów podyplomowych zostały określone zgodnie z
wymaganiami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczegółowe warunki studiowania na
poszczególnych semestrach zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin i rodzajem zajęć
dydaktycznych oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi są
podawane do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem każdego semestru.
2. Uczelnia zobowiązuje się przez czas trwania studiów podyplomowych określony w § 5 do:
1) spełnienia wymagań wynikających z programu studiów podyplomowych;
2) zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
3) zapewnienia sal dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia do realizacji procesu dydaktycznego na
studiach podyplomowych.
§3
1. Studia kończą się uzyskaniem przez Słuchacza świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
2. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:
1) uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie i programie studiów;
2) rozliczenie karty zobowiązań bibliotecznych (jeśli jest wymagana).
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3. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa w kwocie ……………… zł najpóźniej
w dniu jego wydania.
4. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§4
1. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na rachunek
bankowy Uczelni …………………………………………………………… w następujących wysokościach i terminach:
1) kwota …………………… zł płatna do dnia …………………………,
2) kwota …………………… zł płatna do dnia …………………………,
3) kwota …………………… zł płatna do dnia …………………………,
4) kwota …………………… zł płatna do dnia ………………………….
Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni.
2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
3. W razie niewniesienia opłaty w wyznaczonym terminie Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy
studiów podyplomowych.
4. Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych nie zwalnia Słuchacza od obowiązku wobec
Uczelni uiszczenia zaległej opłaty wraz z odsetkami.
5. Wniesiona opłata za kształcenie na studiach podyplomowych jest zwracana w całości w przypadku
nieuruchomienia studiów.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na studiach podyplomowych określony w planie studiów
tj. na okres od …………………………………… do …………………………………………
2. Rozwiązanie umowy następuje:
1) z dniem upływu okresu, na jaki została zawarta;
2) z dniem doręczenia kierownikowi studiów podyplomowych pisemnego oświadczenia Słuchacza o
rezygnacji ze studiów;
3) z dniem skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych z powodów innych niż
rezygnacja ze studiów.
3. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez Słuchacza należnej
opłaty w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zachowując roszczenie o opłatę za
czas świadczenia usługi edukacyjnej.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem semestru, Uczelnia zwraca Słuchaczowi
część uiszczonej przez niego opłaty, proporcjonalnie do ilości zajęć objętych programem studiów, jaka po
dniu rozwiązania umowy pozostała do końca semestru.
5. Termin zwrotu należnej Słuchaczowi kwoty wynosi 30 dni, licząc od dnia rozwiązania umowy.
6. Uczelnia dokonuje zwrotu nadpłaconej opłaty na rachunek bankowy wskazany przez Słuchacza lub w
kasie Uczelni.
7. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w ust. 4 podejmuje kierownik studiów
podyplomowych. Wniosek wraz z decyzją kierownika studiów podyplomowych przekazany zostaje
niezwłocznie do Kwestury Uniwersytetu celem jego realizacji. Decyzja kierownika studiów
podyplomowych nie jest decyzją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy Słuchacz zalega z opłatą za studia, jest on zobowiązany wnieść tę
opłatę za pełny semestr (semestry), w jakich obowiązywała umowa, oraz za semestr, w którym umowa
uległa rozwiązaniu, w części proporcjonalnej do ilości zajęć objętych programem studiów, które zostały
zrealizowane do dnia rozwiązania umowy.
9. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni licząc od dnia
odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone usługi
edukacyjne w postępowaniu sądowym.
§6
1. Słuchacz oświadcza, że jest mu znana uchwała Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
…………………… w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Słuchacz oświadcza, że doręczono mu przed zawarciem niniejszej umowy uchwałę, o której mowa w
ust. 1 powyżej.
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§7
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………
Słuchacz

………………………………….
Uniwersytet Wrocławski

Załącznik:
- Regulamin studiów podyplomowych
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Załącznik nr 26 do uchwały Nr 85/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

UMOWA Nr ........./..........
O PRZEPROWADZENIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM
zawarta w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej „Uczelnią”,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..…………………….……………………
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego, zwaną w dalszej części umowy „Uczelnią”,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko)

zamieszkałą/łym w …………………………………………………………………………………………………………………,
podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ……………………… /paszportem nr ……………………,
PESEL ……………………………………………,
nr tel. kontaktowego: …………………………………………………
adres mailowy: …………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/nym w dalszej części niniejszej umowy „Wnioskującym”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za świadczone przez Uniwersytet
Wrocławski usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się wobec
Wnioskującego ubiegającego się o potwierdzenie efektów uczenia się, na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 6
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą, oraz uchwały
Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………… w sprawie Regulaminu
potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się
uzyskanych poza systemem studiów w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych.
3. Potwierdzanie efektów uczenia się, objęte niniejszą umową, dotyczy efektów kształcenia określonych w
programie kształcenia kierunku …………………………………………………………………………………… prowadzonego jako
studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego/drugiego* stopnia/jednolite studia magisterskie* o profilu
ogólnoakademickim/praktycznym* na Wydziale ……………………………………………………………………… Uniwersytetu
Wrocławskiego.
§2
OŚWIADCZENIA STRON
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) spełnia wymagania określone w art. 170e Ustawy, w tym warunki niezbędne do potwierdzania
efektów uczenia się dla kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;
2) potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz wydanych na jej
podstawie aktów prawnych;
3) procedurę przeprowadza się w celu ustalenia, czy Wnioskujący ubiegający się o potwierdzenie
efektów uczenia się uzyskał efekty uczenia się zbieżne z efektami kształcenia określonymi w
programie kształcenia dla kierunku studiów, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w
stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych przedmiotów (modułów zajęć) lub praktyk wraz z
przypisanymi do nich punktami ECTS.
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2. Wnioskujący ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się oświadcza, że znana jest mu uchwała
Nr ………… Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………… w sprawie Regulaminu
potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim, uchwała Nr ………… Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia ………………………… w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,
zarządzenie Nr ………………… Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ……………………… w sprawie opłat za
studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim …………………………. oraz program studiów na
kierunku, w ramach którego ubiega się o potwierdzenie efektów uczenia się i je akceptuje.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni:
https://dev.uni.wroc.pl/dydaktyczne-i-naukowe/
oraz
na
stronie
internetowej
Wydziału
………………………………
pod adresem:…………………………………………………
4. Odwołanie od decyzji wydanej przez Uczelnię w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się zawiera w
szczególności zarzuty przeciw decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
§3
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Uczelnia zobowiązuje się wobec Wnioskującego do:
1) realizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem
na wybranym przez niego kierunku …………………………………………………… - …………………………………… studia
(forma studiów)

…………………………… stopnia o profilu……………………………………………………………;
(poziom studiów)

2) przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się przez nauczycieli akademickich posiadających
odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe;
3) wydania po zakończeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się stosownej decyzji w sprawie.
2. Wnioskujący zobowiązuje się do:
1) postępowania zgodnie z treścią uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie Regulaminu
potwierdzania efektów uczenia się, zarządzeń i decyzji wydanych przez władze Uczelni
obowiązujących w trakcie trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz właściwymi w
tym zakresie przepisami prawa;
2) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej
Umowie, w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu mailowego. Skutki zaniechania
wykonania tego obowiązku obciążać będą Wnioskującego;
3) wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się.
§4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY POBIERANIA OPŁAT
1. Wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się, którego dotyczy niniejsza umowa, wynosi
…………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………… zł).
2. Wnioskujący ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się jest zobowiązany do dołączenia do
wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się dowodu wniesienia opłaty w całości.
3. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
§5
ZWROT WNIESIONYCH OPŁAT
1. W przypadku pisemnej rezygnacji po rozpoczęciu procedury, Wnioskującemu przysługuje zwrot 50%
uiszczonej opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w terminie 30 dni od
dnia powiadomienia Wnioskującego o powyższym. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Wnioskujący winien złożyć w dziekanacie wydziału, niezwłocznie po
wystąpieniu przyczyny rezygnacji.
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3. w przypadku pisemnej rezygnacji po przeprowadzeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się
opłata nie podlega zwrotowi.
4. Negatywny wynik procedury potwierdzania efektów uczenia się (nieuzyskanie potwierdzenia efektów
uczenia się) nie stanowi podstawy żądania przez Wnioskującego zwrotu wniesionej opłaty.
§6
TERMIN I WARUNKI OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas trwania procedury potwierdzania efektów uczenia się.
2. Niniejsza umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku złożenia
pisemnej rezygnacji przez Wnioskującego.
3. Umowa wygasa z mocy prawa z dniem zakończenia procedury potwierdzania efektów uczenia się.
§7
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie.
2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wypowiedzenie umowy przez kandydata jest jednoznaczne z rezygnacją z procedury potwierdzania
efektów uczenia się.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie, a jeśli
będzie to konieczne - poddają je rozstrzygnięciu przez sąd, według właściwości ogólnej.
4. Wnioskujący wyraża zgodę na związane z realizacją umowy przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Uczelnię, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Uczelni oraz jeden dla
Wnioskującego.

.........................................................

......................................................

(podpis i pieczęć imienna kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej)

(czytelny podpis Wnioskującego)

Załącznik:
- Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim
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