
 
UMOWA O NAUK Ę  

 
zawarta w dniu ………………….  w Katowicach pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, reprezentowanym 
przez 
Kierownika Studium Doktoranckiego - prof. UE dr hab. Mirosławę Capigę  
przy kontrasygnacie mgr Joanny Radziwołek, Kwestor,  
 
zwanym w dalszej części umowy Uniwersytetem 
Panią/Panem ………..…………….......………….…………….... PESEL...................... 
legitymującą/-cym się dowodem osobistym (seria, numer)  …………………………… 
lub paszportem (seria, numer) …………………………………………………………..  
zam. ……………………………………….………...………….....……………………. 
zwaną/-ym w dalszej części umowy  Doktorantem. 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Uniwersytetem rzecz Doktoranta usług 
edukacyjnych w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz określenie warunków odpłatności 
za studia doktoranckie.  

§2 
Oświadczenia stron 

1. Uniwersytet oświadcza, Ŝe spełnia warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby 
prowadzić studia doktoranckie zgodnie z art. 195 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. 2005r., Nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

2. Ponadto, Uniwersytet oświadcza, Ŝe: 
a) organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta 

określa Regulamin studiów doktoranckich, 
b) studia doktoranckie w Uniwersytecie są prowadzone według programu nauczania uchwalonego 

przez rady wydziałów, 
c) szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim będą podawane do wiadomości 

Doktoranta za pośrednictwem strony internetowej i/lub specjalnej tablicy ogłoszeniowej przed 
rozpoczęciem kaŜdego roku akademickiego, 

d) pobiera opłaty wyłącznie za usługi edukacyjne, o których mowa jest w art. 99 ust. 1 Ustawy. 
3. Doktorant oświadcza, Ŝe zapoznał się z obecnie obowiązującym  Statutem Uniwersytetu, 

Regulaminem studiów doktoranckich oraz Regulaminem pobierania opłat za usługi edukacyjne 
związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz innych opłat, których treść znajduje się na 
stronie www.ue.katowice.pl 

 
§3 

Zobowiązania stron 
1. Uniwersytet zobowiązuje się do:  

a) realizowania programu nauczania znajdującego się na stronie internetowej www.ue.katowice.pl, 
b) przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających 

odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe, 
c) organizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia, 
d) przestrzegania praw doktoranta przewidzianych w Ustawie i Regulaminie studiów doktoranckich. 

 
2. Doktorant zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa, Statut Uniwersytetu, 
Regulamin studiów doktoranckich, a takŜe inne akty wewnętrzne Uniwersytetu, 



b) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie jego danych osobowych zawartych w 
niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku 
obciąŜać będą Doktoranta, w szczególności korespondencję wysłaną pod ostatni znany adres 
uwaŜa się za doręczoną, 

c) do terminowego wnoszenia opłat czesnego oraz innych przewidzianych prawem opłat w tym 
m.in. za wydanie legitymacji doktoranta, indeksu i ewentualnych duplikatów tych dokumentów. 

3. Opłacanie czesnego (lub w jego części) za studia doktoranckie moŜe zostać przejęte przez 
Pracodawcę Doktoranta pod warunkiem zawarcia umowy z Uniwersytetem o finansowanie studiów 
doktoranckich Doktorantowi będącemu jego pracownikiem.   

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 lit.  c) ustalana jest przez Rektora. 
5. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat czesnego w przypadku zmian w 

programie studiów doktoranckich lub z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych 
niezaleŜnych od Uniwersytetu.  

 
§4 

Zasady pobierania opłat 
1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 3 Umowy, wnoszone są na rachunek bankowy 

wskazany przez Uniwersytet. 
2. Za datę dokonania opłaty uwaŜa się datę uznania rachunku bankowego Uniwersytetu. 
3. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uniwersytetu nalicza odsetki ustawowe za zwłokę, z 

uwzględnieniem ust. 6. 
4. Doktorant, na wezwanie Uniwersytetu, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty. 
5. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek 

okoliczności leŜących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego 
numeru rachunku bankowego.  

6. W przypadku zaprzestania finansowania studiów doktoranckich przez Pracodawcę (w całości lub  
w części) obowiązek uregulowania naleŜnej Uniwersytetowi opłaty czesnego za studia doktoranckie 
spoczywa na Doktorancie.  

7. W przypadku nieterminowego regulowania przez Doktoranta naleŜnych Uniwersytetowi opłat, 
Kierownik Studium Doktoranckiego wszczyna postępowanie w przedmiocie skreślenia Doktoranta z 
listy uczestników studiów doktoranckich. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, umowa ulega rozwiązaniu z dniem skreślenia z listy doktorantów, 
co skutkuje brakiem moŜliwości dalszego korzystania z usług edukacyjnych. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, ponowne wpisanie Doktoranta na 
listę doktorantów będzie moŜliwe po uregulowaniu zaległości w opłatach czesnego i innych opłat 
wraz z ustawowymi odsetkami za nieterminową wpłatę. 

10. Skreślenie Doktoranta z listy doktorantów nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zaległych opłat 
czesnego i innych opłat, naleŜnych Uniwersytetowi z tytułu świadczenia na rzecz Doktoranta usług 
edukacyjnych do momentu skreślenia.  

 
§5 

Zwolnienie z opłat lub rozłoŜenie na raty 
Kwota opłat czesnego za studia doktoranckie moŜe być wpłacona w ratach z uwzględnieniem 
postanowień Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 
doktoranckich oraz innych opłat. 
 

§ 6 
Termin i warunki obowi ązywania Umowy 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów doktoranckich, tj. na okres 8 semestrów. 
2. W przypadku przedłuŜenia okresu realizacji studiów w przypadkach wskazanych w Regulaminie 

studiów doktoranckich, okres obowiązywania umowy moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu w 
drodze aneksu do Umowy. 

3. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku: 
a) wypowiedzenia jej przez Doktoranta, 



b) skreślenia Doktoranta z listy uczestników, niezaleŜnie od przyczyny skreślenia. 
4. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Doktoranta. 
5. W przypadku rozwiązania umowy Doktorant zobowiązany jest do uregulowania opłat czesnego oraz 

innych opłat naleŜnych Uniwersytetu w związku ze świadczonymi usługami edukacyjnymi do 
momentu rozwiązania umowy. 

§ 7 
Wypowiedzenie Umowy 

Doktorantowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia złoŜonego 
Kierownikowi Studium Doktoranckiego. Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca, w którym 
zostało złoŜone wypowiedzenie. 
 

§ 8 
Zwrot wniesionych opłat 

1. Doktorant moŜe domagać się zwrotu opłat za studia w całości, w przypadku wypowiedzenia niniejszej 
umowy przed rozpoczęciem nauczania. 

2. W przypadku skreślenia z listy doktorantów, Doktorantowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty 
czesnego za studia w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem studiów, 
licząc od dnia w którym Doktorant został skreślony z listy doktorantów.  

3. W przypadku rozwiązania umowy opłata czesnego za semestr, w którym nastąpiło rozwiązanie 
umowy podlega zwrotowi proporcjonalnie do okresu świadczenia usług edukacyjnych z 
zastrzeŜeniem ust 2 niniejszego paragrafu i §7. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieobjętych niniejszą Umową, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa i 

akty wewnętrzne Uniwersytetu. 
2. Zmiany i wypowiedzenie niniejszej Umowy wymagają dla swej waŜności zachowania formy 

pisemnej. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 

   UCZELNIA        DOKTORANT 
 
 
                                                                                                          (czytelny podpis) 


