Załącznik nr 4 do uchwały nr 77/2017/2018
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 24 maja 2018 roku

UMOWA O KSZTAŁCENIE
NA STUDIACH TRZECIEGO STOPNIA (DOKTORANCKICH)
zawarta w dniu ............................... w Katowicach pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, reprezentowanym przez:
Dziekana Wydziału ………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie ................................................... – Kwestora,
zwanym w dalszej części umowy „Uniwersytetem”,
a
Panią/ Panem ………..…………….......………….…………….... PESEL ………………….………
legitymującą/-cym się dowodem osobistym (seria, numer) …………………………….………….
lub paszportem (seria, numer) ……………………………………………………………………......
zam. ……………………………………….………………….....……………………………………....
tel. kontaktowy ……………………………......, zwaną/-ym w dalszej części umowy „Doktorantem”.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków kształcenia na studiach, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym odpłatności
za studia zgodnie z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2183, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
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§2
Uniwersytet oświadcza, że Doktorant zostaje przyjęty na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale
..............................., prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej* w dyscyplinie .................................................
Uniwersytet, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą oraz obowiązującymi
w Uniwersytecie Statutem, Regulaminem studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach i programami kształcenia, zobowiązuje się świadczyć na rzecz Doktoranta usługę kształcenia od dnia
............................ do końca trwania, określonego w § 10 okresu studiów, a po spełnieniu przez Doktoranta
wszystkich wymaganych warunków przewidzianych programem studiów oraz po uzyskaniu w drodze przewodu
doktorskiego stopnia doktora w określonej dziedzinie nauki - wydać dyplom doktora.
Uniwersytet zapewnia warunki do nauki poprzez realizowanie programu kształcenia zgodnego z obowiązującymi
w tym zakresie wymogami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowników naukowo-dydaktycznych, organizację
i obsługę administracyjną procesu kształcenia.
§3
Doktorant zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej umowy, w szczególności przyjmuje warunki
finansowe, o których mowa w § 4, i zobowiązuje się terminowo uiszczać opłaty wynikające z niniejszej umowy.
Prawa i obowiązki Doktoranta wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz z przepisów
wewnętrznych Uniwersytetu, w tym w szczególności z Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
§4
Rodzaje pobieranych przez Uniwersytet opłat, zasady odpłatności związane z procesem kształcenia
w Uniwersytecie oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z tych opłat są uchwalane przez Senat
Uniwersytetu w formie Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
doktoranckich oraz innych opłat dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej
„Regulaminem”, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
Wysokość opłat, o których mowa w Regulaminie, jest ustalana przez rektora zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Wysokość opłat, określona zarządzeniem rektora obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej umowy, nie
ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku zmiany wysokości obciążeń podatkowych od usług objętych niniejszą umową lub innych zdarzeń
wpływających na wysokość kosztów kształcenia, które są niezależne od Uniwersytetu, Uniwersytet zastrzega sobie
prawo do zmiany wysokości opłat w granicach ekwiwalentności świadczeń.
Doktorant oświadcza, że zapoznał się – przed podpisaniem umowy – z Regulaminem, obowiązującymi
zarządzeniami rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innymi aktami wewnętrznymi
obowiązującymi w Uniwersytecie, które określają prawa i obowiązki Doktoranta. Treść aktów wewnętrznych,
stanowiących integralną część niniejszej umowy, znajduje się na stronie internetowej www.ue.katowice.pl.
Od nieterminowo wnoszonych opłat Uniwersytet ma prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat.

§5
Doktorant zobowiązuje się do:
1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu studiów trzeciego
stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych wewnętrznych aktów
prawnych Uniwersytetu regulujących prawa i obowiązki doktorantów;
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wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w wysokości określonej zarządzeniem rektora.

§6
Doktorant jest zobowiązany każdorazowo do pisemnego zawiadomienia Uniwersytetu o zmianie danych osobowych
i teleadresowych. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni znany adres
uważa się za doręczoną.
Doktorant wyraża zgodę na doręczanie mu przez Uniwersytet informacji, zawiadomień i pism związanych
z kształceniem na studiach, o których mowa w § 2 ust. 1, drogą elektroniczną na adres …………………
Jednocześnie Doktorant akceptuje fakt, iż elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez niego wiadomości na
podany wyżej adres będzie stanowiło dowód doręczenia informacji, zawiadomienia lub pisma związanego
z kształceniem na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) prowadzonych w Uniwersytecie.
§7
Niewniesienie przez Doktoranta opłaty lub raty opłaty w terminie określonym w Regulaminie, o którym mowa w § 4
ust. 1, może skutkować skreśleniem z listy doktorantów. Skreślenie z listy doktorantów jest poprzedzone
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy doktorantów. W przypadku nieuregulowania
zaległych opłat w terminie 7 dni od dnia doręczenia ww. zawiadomienia, Doktorant zostaje skreślony z listy
doktorantów z powodu niewniesienia opłat.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu
z listy doktorantów.
W przypadku wystąpienia innych okoliczności niż określone w ust. 1, uprawniających Uniwersytet do skreślenia
Doktoranta z listy doktorantów zgodnie z Regulaminem studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu
z listy doktorantów.
Skreślenie Doktoranta z listy doktorantów nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zaległych opłat należnych
Uniwersytetowi z tytułu świadczenia na rzecz Doktoranta usług edukacyjnych do momentu uprawomocnienia się
decyzji o skreśleniu.
§8
Doktorantowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej
ważności zachowania formy pisemnej.
Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem miesiąca, w którym do właściwego dziekanatu zostało złożone
wypowiedzenie. W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem miesiąca,
w którym wypowiedzenie wpłynęło do Uniwersytetu. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy, postanowienia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Regulaminu studiów trzeciego
stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz inne akty prawne regulujące prawa
i obowiązki Doktoranta.
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§ 10
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), określony programem
studiów.
W przypadku przedłużenia czasu trwania studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w przypadkach określonych
w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, okres
obowiązywania umowy zostanie odpowiednio przedłużony w drodze aneksu.

§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowa wchodzi w życie z dniem …………….
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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