Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64
Rektora PK z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wzór nr 1

Politechnika Krakowska
Wydział ………..……………………….
tel. ………………, e-mail …………….
UMOWA nr
o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich
z powodu niezadowalających wyników w nauce
zawarta w dniu ………………... w Krakowie pomiędzy:
Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24,
reprezentowaną przez:
…………………………….…………..,
zwaną dalej „Politechniką”,
a
Panem/Panią*
................................................................................................................................................................
,
PESEL
…….........................................................................................................................................................
.,
zam.
………...............................................................................................................................................,
doktorantem/ką* Politechniki,
zwanym/zwaną* dalej „Doktorantem”.
§1
1. Niniejsza umowa określa warunki odpłatności związane z powtarzaniem zajęć na stacjonarnych
studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w dziedzinie nauki
………................................................
w
zakresie
dyscypliny
nauki
...................................................., prowadzonych na Wydziale ..................................................
2. Warunki studiowania określa Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki zwany dalej „Regulaminem studiów doktoranckich”.
3. Zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z całości lub części tych opłat zawarte są
w Regulaminie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na
Politechnice Krakowskiej, zwanym dalej „Regulaminem pobierania opłat”, obowiązującym
Doktoranta podpisującego niniejszą umowę.
§2
Politechnika zapewnia Doktorantowi:
1) prowadzenie zajęć powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce w
dziedzinie nauki i w zakresie dyscypliny nauki, o których mowa w § 1 ust. 1, przez kadrę
nauczycieli akademickich posiadającą kwalifikacje dydaktyczne i naukowe,
2) dostęp do sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni.
§3
1. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania
wewnętrznych aktów normatywnych Politechniki, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu
studiów doktoranckich oraz Regulaminu pobierania opłat.
2. Doktorant potwierdza niniejszym, że zapoznał się z Regulaminem studiów doktoranckich
i Regulaminem pobierania opłat.
3. Doktorant potwierdza, iż został poinformowany, że wszelkie przepisy prawa wewnętrznego
Politechniki oraz wysokość opłat za studia lub usługi edukacyjne publikowane są na stronie
internetowej wydziału i Politechniki Krakowskiej.
4. Doktorant powtarza zajęcia z przedmiotów:
Lp.
Nazwa przedmiotu/semestr
Liczba godzin/rodzaj
Obliczona wysokość
zajęć
opłaty za zajęcia

§4
1. Zgodnie z Zarządzeniem nr …………. Rektora Politechniki z dnia ………………… r., wysokość
opłaty za powtarzane zajęcia w roku akademickim …………….… wynosi ……………. złotych za 1
godzinę dydaktyczną.
2. Opłata za określone powtarzane zajęcia, wskazane w § 3 ust. 4, wynosi ................................
złotych.
3. Opłata wymieniona w ust. 2 wnoszona jest jednorazowo lub w trzech równych ratach według
terminów płatności:
1) za semestr zimowy:
a) pierwsza rata w terminie do 1 października,
b) druga rata w terminie do 1 listopada,
c) trzecia rata w terminie do 1 grudnia,
2) za semestr letni:
a) pierwsza rata w terminie określonym jako pierwszy dzień zajęć w zarządzeniu Rektora PK
w sprawie organizacji roku akademickiego,
b) druga rata w terminie do 1 kwietnia,
c) trzecia rata w terminie do 1 maja.
4. Od opłaty, o której mowa w ust. 2, która nie została wniesiona w terminach, o których mowa w
ust. 3,będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki nalicza się od następnego dnia
po upływie terminu płatności i zaokrągla do pełnych złotych. Odsetki poniżej 1 zł są pomijane
5. Doktorant, który na podstawie decyzji uprawnionych organów Politechniki został zwolniony z
części opłaty, wnosi opłatę pomniejszoną w terminach, o których mowa w ust. 3.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Politechniki.
§5
Doktorant wnosi opłatę za usługi edukacyjne na własne wirtualne konto wygenerowane w systemie
elektronicznym służące do obsługi toku studiów na Politechnice.
§6
1. Niniejszą umowę strony zawarły na czas trwania zajęć, o których mowa w § 3 ust. 4, tj. od
…………………… r. do …………………… r.
2. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, umowa wygasa z dniem złożenia przez
Doktoranta pisemnej rezygnacji ze studiów lub z dniem skreślenia Doktoranta z listy uczestników
studiów doktoranckich na podstawie i w trybie określonym w Regulaminie studiów doktoranckich.
3. Doktorantowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty lub jej części za usługi edukacyjne, o której
mowa w § 1 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych
w Regulaminie pobierania opłat, proporcjonalnie do okresu uczestnictwa w zajęciach.
§7
Korespondencja związana z niniejszą umową będzie kierowana na adres zamieszkania wskazany
Politechnice przez Doktoranta.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Regulamin studiów
doktoranckich, Regulamin pobierania opłat, odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana warunków umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§9
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie,
a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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