Poznań, 2 lipca 2013 roku
DOP-0212-99/13

Zarządzenie nr 99/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 2 lipca 2013 roku
w sprawie obowiązujących wzorów umów między Uniwersytetem Przyrodniczym
w Poznaniu a doktorantami, określających warunki odpłatności za niestacjonarne
studia doktoranckie oraz w sprawie zasad wnioskowania doktorantów w sprawach
dotyczących opłat za studia doktoranckie

Na podstawie art. 195 ust.10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym
(t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) i Uchwały nr 347/2012 Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, w związku
z Zarządzeniem nr 100/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 3 września 2012 r. w sprawie
szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy prorektorów na kadencję 2012/2016 oraz
zgodnie z § 42 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 Statutu UP w Poznaniu zarządzam, co następuje:
§1
1. Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta
w formie pisemnej między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej
Uczelnią a doktorantem/ką, stanowiąca załącznik nr 1.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 umieszczony jest na stronie internetowej Uczelni
w zakładce Repozytorium dokumentów/ Wzory umów.
§2
1. Doktoranci, będący pracownikami Uczelni, w tym zakładów doświadczalnych, którzy
rozpoczęli studia od roku akad. 2012/13 i w następnych latach, podlegają zwolnieniu
z opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie do 80% wysokości opłaty, ustalonej
zarządzeniem Rektora. Wniosek w tej sprawie, z zachowaniem drogi służbowej,
doktorant/ka kieruje do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.
2. Doktoranci, o których mowa w ust. 1, którzy uzyskali decyzję o zwolnieniu z opłaty za
niestacjonarne studia doktoranckie, zobowiązani są do podpisania umowy z Uczelnią,
stanowiącej załącznik nr 2.
3. Wzór umowy, o której mowa w ust. 2 umieszczony jest na stronie internetowej Uczelni,
w zakładce Repozytorium dokumentów/ Wzory umów.
§3
Doktoranci, będący pracownikami Uczelni, w tym zakładów doświadczalnych, którzy
rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed 1 października 2012 r. tj. w roku akad.
2011/12, 2010/11, 2009/10 i wcześniejszych latach i uzyskali zwolnienie z opłat za studia na
podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, nie wnoszą opłat za te studia do końca

okresu studiów doktoranckich, określonego w programie i planie studiów doktoranckich przez
wydział prowadzący te studia.
§4
Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania
z tych opłat studentów i doktorantów reguluje uchwała nr 347/2012 Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 99/2013

Umowa nr ………….
określająca warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie

Umowa zawarta w dniu ……………………….. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej Uczelnią, w imieniu którego działa:
Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Czesław Szafrański
przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Barbary Gierszewskiej – Szrajber,
a
Panią/Panem……….......................................................................................….……..,
zamieszkałą/ym …………………………………..……………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr …………………………………………….
i nr Pesel ………………………………., zwaną/ym dalej Doktorantem.

§1
1. Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia opłaty za niestacjonarne studia
doktoranckie w wysokości 2000,00 zł za semestr (słownie złotych: dwa tysiące),
ustalonej na podstawie planowanych kosztów kształcenia.
2. Wysokość opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w planowanym okresie
kształcenia może ulec zmianie, zgodnie z zarządzeniem Rektora. Zmiana
wysokości opłaty może być wprowadzona od nowego roku akademickiego
i wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej
umowy.
§2
W ramach opłaty, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy, Doktorant realizuje
program studiów doktoranckich i przygotowuje pracę doktorską pod opieką naukową
wyznaczonego profesora lub doktora habilitowanego. Uczelnia zapewnia
Doktorantowi dostęp do infrastruktury naukowo-badawczej i zasobów bibliotecznych.

§3
W ramach wniesionej opłaty Wydział prowadzący niestacjonarne studia doktoranckie,
po spełnieniu przez Doktoranta ustawowych warunków, zapewnia przeprowadzenie
przewodu doktorskiego.

§4
1. Doktorant uiszcza opłatę, o której mowa § 1 ust.1 niniejszej umowy, na początku
każdego semestru, w terminach: do dnia 15 października i do dnia 15 marca na
rachunek bankowy Uczelni nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
2. Po dokonaniu wpłaty, Doktorant może wystąpić do Działu Finansowego
o wystawienie faktury VAT, przedkładając dowód dokonania wpłaty/ przelewu
w ciągu 7 dni.
3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty,
powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego,
w szczególności w wyniku wpłaty na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
§5
Nie wniesienie opłaty za studia doktoranckie, w terminach określonych w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, może być podstawą do skreślenia doktoranta ze studiów przez
kierownika studiów doktoranckich.
§6
Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki
zwalniania z tych opłat określa uchwała nr 347/2012 Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania niestacjonarnych studiów doktoranckich,
określony w planie tych studiów.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Uczelni.

§8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Uczelnia

Doktorant

……….…….………………………..….

………………………………………….

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 99/2013

Umowa nr …….
określająca warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie
dla pracownika Uczelni/ zakładu doświadczalnego*

Umowa zawarta w dniu ……………………….. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej Uczelnią, w imieniu którego działa:
Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Czesław Szafrański
przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Barbary Gierszewskiej – Szrajber,
a
Panią/Panem……………………………………………..……………………………..…….,
zamieszkałą/ym………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr………………………………..…..
i nr Pesel………………………………, zwaną/ym dalej Doktorantem.

§1
1. Zgodnie z zapisem § 10 uchwały nr 347/2012 Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania
opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat,
Doktorant wnosi opłatę w wysokości 400 zł za semestr (słownie złotych:
czterysta), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłata za niestacjonarne studia doktoranckie zostanie podwyższona do wysokości
obowiązującej, pełnej kwoty tj. 2000 zł za semestr (słownie złotych: dwa tysiące),
ustalonej na podstawie planowanych kosztów kształcenia, w przypadku utraty
przez Doktoranta statusu pracownika Uczelni/zakładu doświadczalnego*,
począwszy od następnego semestru po tym zdarzeniu.
3. Doktorant jest zobowiązany powiadomić Uczelnię o utracie statusu pracownika
Uczelni/zakładu doświadczalnego* uprawniającego do obniżenia opłaty za
niestacjonarne studia doktoranckie.
4. Wysokość opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w planowanym okresie
kształcenia może ulec zmianie, zgodnie z zarządzeniem Rektora. Zmiana
wysokości opłaty może być wprowadzona od nowego roku akademickiego i wymaga
dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej
umowy.

§2
W ramach opłaty, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy, Doktorant realizuje
program studiów doktoranckich i przygotowuje pracę doktorską pod opieką naukową
wyznaczonego profesora lub doktora habilitowanego. Uczelnia zapewnia
Doktorantowi dostęp do infrastruktury naukowo-badawczej i zasobów bibliotecznych.

§3
W ramach wniesionej opłaty Wydział prowadzący niestacjonarne studia doktoranckie,
po spełnieniu przez Doktoranta ustawowych warunków, zapewnia przeprowadzenie
przewodu doktorskiego.

§4
1. Doktorant uiszcza opłatę, o której mowa § 1 ust.1 niniejszej umowy, na początku
każdego semestru, w terminach: do dnia 15 października i do dnia 15 marca na
rachunek bankowy Uczelni nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 .
2. Po dokonaniu wpłaty, Doktorant może wystąpić do Działu Finansowego
o wystawienie faktury VAT, przedkładając dowód dokonania wpłaty/ przelewu
w ciągu 7 dni.
3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty,
powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego,
w szczególności w wyniku wpłaty na niewłaściwy numer rachunku bankowego.

§5
Nie wniesienie opłaty za studia doktoranckie, w terminach określonych w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, może być podstawą do skreślenia doktoranta ze studiów przez
kierownika studiów doktoranckich.

§6
Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki
zwalniania z tych opłat określa uchwała nr 347/2012 Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.
§7
1.
Umowa zostaje zawarta na okres trwania niestacjonarnych studiów
doktoranckich, określony w planie tych studiów.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

4. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Uczelni.

§8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Uczelnia

Doktorant

……….…….………………………..….

………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

