Załącznik do zarządzenia nr 137 Rektora UŁ z dnia 15.07.2013 r.

UMOWA
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE
ŚWIADCZONE NA RZECZ UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW
DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM
NR ………………………..
zawarta w dniu ....................................pomiędzy UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM,
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, NIP 724-000-32-43,
zwanym w dalszej części „Uczelnią”
reprezentowanym przez .............................................................................................................
Dziekana Wydziału/Prodziekana Wydziału*………………........................................................
a Panem/Panią* ..........................................................................................................................
urodzonym/urodzoną dnia ................................. w ..................................................................
zam. w .........................................................................................................................................
adres korespondencyjny: ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
nr PESEL ............................................................
Numer wirtualnego konta bankowego przypisanego doktorantowi…………………………….
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Doktorantem”.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Uczelni oraz Doktoranta
podejmującego stacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Łódzkim w zakresie korzystania
przez Doktoranta z odpłatnych usług edukacyjnych świadczonych przez Uczelnię.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres trwania studiów doktoranckich na Wydziale
.....................................................................................................................................................
Dyscyplina....................................................................................................................................
począwszy od roku akademickiego .............................................................................................
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
a) spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia
kształcenia na studiach doktoranckich określonych w § 2,
b) podjęte przez Doktoranta studia doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego
doktora, do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca
planowanego okresu studiów określonych w § 2,
c) planowany okres studiów doktoranckich, określonych w § 2 wynosi ………………..lata i może
ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie
Łódzkim.
2. Uczelnia zobowiązuje się do realizowania swoich obowiązków wobec Doktoranta w zakresie
określonym w przepisach powszechnie obowiązujących, Regulaminie studiów doktoranckich w
Uniwersytecie Łódzkim, planach i programach studiów doktoranckich.
§4
1. Doktorant oświadcza, że znany mu jest Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie
Łódzkim.
2. Doktorant zobowiązuje się postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz przestrzegać

przepisów obowiązujących w Uczelni.
3. Doktorant zobowiązuje się uiszczać na rzecz Uczelni opłaty za odpłatne usługi edukacyjne
świadczone na rzecz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich przewidziane w ustawie z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), przepisach
wykonawczych do ww. ustawy oraz przepisach wewnętrznych obowiązujących w Uczelni w tym
opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz opłatę za zajęcia
nieobjęte planem studiów a także inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w tym opłaty za wydanie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, terminy ich uiszczania oraz zasady przyznawania ulg,
określają przepisy powszechnie obowiązujące lub wydane na ich podstawie przepisy wewnętrzne
obowiązujące w Uczelni.
5. Opłaty o których mowa w ust. 3 uiszczane są przez Doktoranta na przypisane mu indywidualne
wirtualne konto bankowe.
§5
1. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na wskazane konto Uniwersytetu
Łódzkiego.
2. Nieuiszczenie opłaty w terminie rodzi obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień
opóźnienia.
3. Skreślenie z listy doktorantów nie zwalnia Doktoranta od obowiązku uiszczenia zaległych opłat
(proporcjonalnych do czasu, w którym posiadał status doktoranta) wraz z odsetkami.
§6
Doktorant ma obowiązek pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych
wskazanych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążają
Doktoranta.
§7
Umowa obowiązuje przez okres trwania studiów doktoranckich, a wszelkie jej zmiany wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 9 ze zm.), powszechnie obowiązujące
przepisy regulujące status szkół wyższych oraz obowiązujące w Uczelni przepisy wewnętrzne.
§9
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................
Doktorant
* - niepotrzebne skreślić

.....................................................................................
Dziekan Wydziału/ Prodziekan Wydziału*

