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UCHWAŁA  NR  R.0000.65.2017 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 października 2017 r. 
 

 
w sprawie 

 
zatwierdzenia wzorów umów o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz o warunkach odpłatności za niestacjonarne 
studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 
§ 1 

 
Na podstawie art. 195 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2016 r. 
poz.1842) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza wzory umów o kształcenie na 
stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz o warunkach 
odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
 

§ 2 
 
Umowy, o których mowa w § 1 są integralną częścią Uchwały i stanowią następujące załączniki: 
 
Załącznik nr 1 Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu 
Załącznik nr 2 Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu 
Załącznik nr 3 
 

Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu – doktorat wdrożeniowy 

 
§ 3 

 
O terminie zawarcia umowy decyduje Dziekan Wydziału. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i znajduje zastosowanie w stosunku do studentów 
rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018. 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.65.2017 

Umowa nr ………  

o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu 

zwana dalej „umową” 
zawarta 
w dniu …………………., we Wrocławiu, pomiędzy:  
Panią/em/….................................................................................................................…………, 
zamieszkałą/łym/ w…………………………………………................................................…..,  
adres do korespondencji ………………………......................................................................…,  
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr.…………………/paszportem nr……………..  
- PESEL ……………………… przyjętą/tym w poczet doktorantów 
Wydziału..……………………………na………………………………………………................................ 

                      (nazwa studiów doktoranckich) 
- nr albumu ………………, zwaną/ym/ dalej „Doktorantem”, 
a  
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 
53-345 Wrocław, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez Kierownika studiów doktoranckich 
………………..............................................................................………………………………,  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora nr ……… z dnia .............................……., 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Umowa zostaje zawarta na planowany okres stacjonarnych studiów doktoranckich wynoszący 8 

semestrów. Okres ten może być przedłużony lub skrócony na warunkach określonych w 
obowiązującym Regulaminie studiów doktoranckich i ogólnie obowiązujących przepisach. 

2. Czas trwania studiów wynosi 4 lata, tj. od ……… do ………. 
3. W przypadku, gdy w trybie określonym regulaminem studiów doktoranckich czas trwania studiów, o 

którym mowa § 1 ust.1 zd.1 i ust. 2, ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega 
odpowiedniemu przedłużeniu bez konieczności sporządzania do niej aneksu. 

4. Doktorant zachowuje status doktoranta do końca planowanego okresu studiów, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 

§ 2 
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania przewidziane w przepisach zawartych w art. 195 ustawy 

dotyczących kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich i zobowiązuje się je spełniać do 
końca planowanego okresu studiów.  

2. Uczelnia oświadcza ponadto, że:  
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 195-199 i nast. ustawy, a szczegółowe 

warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające miejsce, czas i sposób ich prowadzenia 
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oraz zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Doktoranta na 
tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru, 

2) zapewni Doktorantowi pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności w przewodzie 
doktorskim w okresie nie dłuższym niż 3 lata od końca planowanego okresu studiów, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 

3)  niespełnienie warunku określonego w pkt 2 oznacza konieczność poniesienia przez Doktoranta 
kosztów przewodu i obrony pracy doktorskiej w wysokości obowiązującej na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu w dniu obrony pracy doktorskiej. 

4) studia doktoranckie w Uczelni są prowadzone według planów i programów studiów doktoranckich 
uchwalonych przez Radę Wydziału, 

5) podjęte przez Doktoranta studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub nauk rolniczych, w których to 
dziedzinach Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

 
§ 3 

1. Uczelnia pobiera opłatę za wydanie dokumentów: 
1) elektronicznej legitymacji doktoranta – 17,00 zł, 
2) dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim – 120,00 zł, 
3) dodatkowego odpisu dyplomu doktora w języku angielskim – 80,00 zł. 

2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania. 

 
§ 4 

1. Doktorant zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych 
zawartych w umowie, w tym adresu korespondencyjnego. Skutki zaniechania wykonania tego 
obowiązku będą obciążać Doktoranta.  

2. Doktorant oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 
niezbędnym z punktu widzenia procesu kształcenia i realizacji postanowień niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę:  

1) Uczelnia, w przypadku prawomocnego skreślenia Doktoranta z listy doktorantów z powodów, o 
których mowa w Regulaminie studiów doktoranckich – ze skutkiem natychmiastowym, bez 
zachowania terminów wypowiedzenia, 

2) Doktorant, w przypadku:  
a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów - ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

terminów wypowiedzenia. Za datę rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu pisma o 
rezygnacji, chyba że w piśmie wskazano datę późniejszej rezygnacji, 

b) niewywiązywania się przez Uczelnię z warunków określonych w umowie - z zachowaniem 
miesięcznego terminu wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia planowanego okresu studiów, z wyjątkiem 
postanowień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 1 ust. 3 umowy. 
 

§ 6 
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1. Doktorant niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem studiów doktoranckich i programem 
studiów. 

2. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania 
wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także do przestrzegania innych wewnętrznych 
aktów normatywnych Uczelni obowiązujących w trakcie studiowania. 

3. Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr R.0000.28.2017 Harmonogram realizacji minimalnego zakresu 
prac przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi 
załącznik do niniejszej Umowy. 
 

§ 7 
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 
....................................................   ...........................................................  

Uczelnia        Doktorant 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr R.0000.65.2017 

Umowa nr ………  
o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym 

we Wrocławiu  

 

zwana dalej „umową” 
zawarta 
w dniu …………………., we Wrocławiu, pomiędzy:  
Panią/em/….................................................................................................................…………, 
zamieszkałą/łym/ w…………………………………………................................................…..,  
adres do korespondencji ………………………......................................................................…,  
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr.…………………/paszportem nr……………..  
- PESEL ………………, przyjętą/tym w poczet doktorantów Wydziału..…………….… 
na……………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa studiów doktoranckich) 
- nr albumu ………………………………………......……, zwaną/ym/ dalej „Doktorantem”, 
a  
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 
53-345 Wrocław, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez Kierownika studiów doktoranckich 
………………...................................................................................................................................,  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora nr ……… z dnia .............................……., 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Umowa zostaje zawarta na planowany okres niestacjonarnych studiów doktoranckich wynoszący 8 
semestrów. Okres ten może być przedłużony na warunkach określonych w obowiązującym 
regulaminie studiów doktoranckich.  

2. W przypadku, gdy w trybie określonym regulaminem studiów doktoranckich czas trwania studiów, o 
którym mowa w ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega odpowiedniemu 
przedłużeniu bez konieczności sporządzania do niej aneksu.  

3. Od Doktorantów studiów doktoranckich korzystających z przedłużenia studiów doktoranckich, nie 
pobiera się opłaty czesnego za czas przedłużenia w przypadku, gdy Doktorant na ten czas jest 
zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach i w zajęciach nie uczestniczy. Jeżeli przedłużenie 
studiów doktoranckich, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostało przyznane Doktorantowi w 
czasie trwania roku akademickiego, wniesiona opłata czesnego (obejmująca czas w którym Doktorant 
jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach) jest zwracana Doktorantowi na jego pisemny 
wniosek. W przypadku braku takiego wniosku, opłata za ten sam okres studiów po powrocie z 
przedłużenia studiów doktoranckich nie będzie ponownie naliczana. Doktorant zachowuje status 
doktoranta do końca planowanego okresu studiów, z zastrzeżeniem ust. 1. 
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§ 2 
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania przewidziane w przepisach zawartych w art. 195 ustawy 

dotyczących kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich i zobowiązuje się je spełniać do 
końca planowanego okresu studiów.  

2. Uczelnia oświadcza, że:  
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 195-199 ustawy, a szczegółowe 

warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające miejsce, czas i sposób ich prowadzenia 
oraz zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Doktoranta 
na tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru;  

2) zapewni Doktorantowi pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności w 
przewodzie doktorskim w okresie nie dłuższym niż 3 lata od końca planowanego okresu studiów, 
o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

3) studia doktoranckie w Uczelni są prowadzone według planów i programów studiów 
doktoranckich uchwalonych przez Radę Wydziału, 

4) podjęte przez Doktoranta studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, lub nauk rolniczych, w których to 
dziedzinach Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
 

§ 3 
1. Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia wszystkich opłat w terminie i w wysokości 3250,00 zł za 

semestr (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) określonej zarządzeniem Rektora nr 57/2017 z 
dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 
niestacjonarnych studiów doktoranckich. 

2. Opłaty (czesne) należy wnosić:  
1)  za cały rok z góry - w terminie do 31 października, 
2)  w dwóch równych ratach, tj.: I rata za semestr zimowy - w terminie do 31 października, II rata za 

semestr letni - w terminie do 25 lutego, 
3) w czterech równych ratach: a) za semestr zimowy - I rata do 31 października, II rata do 15 grudnia, 

b) za semestr letni - I rata do 25 lutego, II rata do 25 kwietnia.  
3. W przypadku uiszczenia przez Doktoranta opłaty z góry za cały rok studiów, dokonanej w terminie 

określonym w § 3 ust. 2 pkt 1,Uczelnia udziela bonifikaty w wysokości 5% od kwoty wskazanej w 
ust. 1. 

4. Każdorazowe opóźnienie w dokonaniu opłaty lub jej części, albo wniesienie jej w niepełnej kwocie, 
skutkuje naliczeniem przez Uczelnię odsetek ustawowych od zaległej kwoty.  

5. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w planowym okresie studiów Doktoranta 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) ogłaszany przez Prezesa GUS za 
poprzedni rok kalendarzowy.  

6. Zmiana wysokości czesnego może obowiązywać od początku kolejnego roku akademickiego, a o 
nowej kwocie czesnego Doktorant jest przez Uczelnię zawiadamiany poprzez doręczenie mu 
pisemnej informacji o zmienionej kwocie czesnego osobiście za pokwitowaniem bądź poprzez 
wysłanie jej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31 lipca 
poprzedzającego rok akademicki, którego opłata dotyczy. 
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7. W przypadku zmiany wysokości czesnego, o której mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, 
Doktorant może złożyć kierownikowi studiów doktoranckich do dnia 5 września poprzedzającego rok 
akademicki, którego opłata dotyczy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie 
takie stanowi rezygnację ze studiów i jest podstawą do skreślenia Doktoranta z listy uczestników 
studiów doktoranckich. 

8. Doktorant ma obowiązek sprawdzania stanu swoich zobowiązań na indywidualnym koncie, a 
wątpliwości wyjaśniać na bieżąco w Sekcji ds. Obsługi Studiów III Stopnia we Wrocławiu lub w 
Dziekanacie w Jeleniej Górze. 

9. Na wniosek Doktoranta lub jednostki finansującej wskazanej w odrębnej umowie, Uczelnia wystawia 
fakturę opiewającą na wysokość wniesionej opłaty za studia. Wniosek należy złożyć w dziekanacie 
studiów doktoranckich w terminie 14 dni od daty wniesienia opłaty. 
 

§ 4 
1. Uczelnia pobiera opłatę za wydanie dokumentów: 

1) dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim – 120,00 zł, 
2) dodatkowego odpisu dyplomu doktora w języku angielskim – 80,00 zł. 

2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie 
oryginału. 

3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania. 
 

§ 5 
1. Doktorant zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych 

zawartych w umowie, w tym adresu korespondencyjnego. Skutki zaniechania wykonania tego 
obowiązku będą obciążać Doktoranta.  

2. Doktorant oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 
niezbędnym z punktu widzenia procesu kształcenia i realizacji postanowień niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę:  

1) Uczelnia, w przypadku:  
a) prawomocnego skreślenia Doktoranta z listy doktorantów z powodów, o których mowa w 

regulaminie studiów doktoranckich – ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 
terminów wypowiedzenia, 

b) nieuiszczania przez Doktoranta należnej opłaty w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 
1, 2 lub 3 umowy – bez zachowania terminów wypowiedzenia, przy czym w tej sytuacji, 
pomimo rozwiązania (wypowiedzenia) umowy, Uczelni przysługują nadal roszczenia o opłatę 
za czas świadczenia usługi edukacyjnej aż do czasu ich zaspokojenia, 

2) Doktorant, w przypadku:  
a) złożenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia o rezygnacji ze studiów ze 

skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, 
b) niewywiązywania się przez Uczelnię z warunków określonych w umowie - z zachowaniem 

miesięcznego terminu wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W razie rozwiązania umowy stosuje się następujące zasady zwrotu wniesionych opłat za studia:  
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1) Doktorant, który wniósł opłatę za bieżący semestr, przed rozpoczęciem zajęć, na swój pisemny 
wniosek może żądać zwrotu wniesionej opłaty. Decyzję o zwrocie wniesionej opłaty podejmuje 
Dziekan, 

2) jeżeli Doktorant wniósł opłatę za rok akademicki z góry, Uczelnia zwróci opłatę za semestr 
następujący po semestrze, w którym rozwiązano umowę na zasadach określonych w pkt 3, 

3) w przypadku złożenia przez Doktoranta w trakcie roku akademickiego oświadczenia o rezygnacji 
ze studiów, o którym mowa ust. 1 pkt 2a, przysługuje mu roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty 
pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Uczelnia zwróci opłatę w kwocie 
pomniejszonej o taką część opłaty semestralnej lub rocznej, jaka odpowiada proporcji liczby dni 
zajęć odbytych (do dnia rozwiązania/odstąpienia od umowy) do zaplanowanych w semestrze, 

4) nie stosuje się zwrotu wniesionych opłat za studia za semestry ubiegłe, niezależnie od uzyskania 
bądź nieuzyskania zaliczenia.  

3. Rozwiązanie umowy albo odstąpienie od umowy nie zwalnia Doktoranta z obowiązku wniesienia 
opłat za studia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie należnych za okres do dnia w którym 
nastąpiło rozwiązanie umowy, a w wypadku odstąpienia od umowy – za okres do dnia odstąpienia od 
umowy. 

 
§ 7 

Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia planowanego okresu studiów przez Doktoranta z 
wyjątkiem postanowień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.  
 

§ 8 
1. Doktorant niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem studiów doktoranckich i programem 

studiów. 
2. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania 

wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także do przestrzegania innych wewnętrznych 
aktów normatywnych Uczelni obowiązujących w trakcie studiowania. 

3. Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr R.0000.28.2017 Harmonogram realizacji minimalnego zakresu 
prac przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi 
załącznik do niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
……………………………….     ……………………………. 
Uczelnia         Doktorant  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr R.0000.65.2017 

Umowa nr ………  

o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu – doktorat wdrożeniowy 

zwana dalej „umową” 
zawarta 
w dniu …………………., we Wrocławiu, pomiędzy:  
Panią/em/….................................................................................................................…………, 
zamieszkałą/łym/ w…………………………………………................................................…..,  
adres do korespondencji ………………………......................................................................…,  
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr.…………………/paszportem nr……………..  
- PESEL…………….., przyjętą/tym w poczet doktorantów Wydziału ……………………….. 
……………… na………………………………………………................................................... 

(nazwa studiów doktoranckich) 
- nr albumu ………………………………………......……, zwaną/ym/ dalej „Doktorantem”, 
a  
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 
53-345 Wrocław, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez Kierownika studiów doktoranckich 
………………..............................................................................………………………………,  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora nr ……… z dnia .............................……., 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z Umową o współpracy w zakresie prowadzenia doktoratu 
wdrożeniowego, podpisaną pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, ……………… 
oraz ………………., dnia ………………….. nr ………………………. 
 

§ 1 
1. Umowa zostaje zawarta na planowany okres stacjonarnych studiów doktoranckich wynoszący 8 

semestrów. Okres ten może być przedłużony lub skrócony na warunkach określonych w 
obowiązującym Regulaminie studiów doktoranckich i ogólnie obowiązujących przepisach. 

2. Czas trwania studiów wynosi 4 lata, tj. od ……… do ………. 
3. W przypadku, gdy w trybie określonym regulaminem studiów doktoranckich czas trwania studiów, o 

którym mowa § 1 ust.1 zd.1 i ust. 2, ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy podlega 
odpowiedniemu przedłużeniu bez konieczności sporządzania do niej aneksu. 

4. Doktorant zachowuje status doktoranta do końca planowanego okresu studiów, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 

§ 2 
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1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania przewidziane w przepisach zawartych w art. 195 ustawy 
dotyczących kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich i zobowiązuje się je spełniać do 
końca planowanego okresu studiów. 

2. Uczelnia oświadcza ponadto, że:  
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 195-199 i nast. ustawy, a szczegółowe 

warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające miejsce, czas i sposób ich prowadzenia 
oraz zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Doktoranta 
na tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru, 

2) zapewni Doktorantowi pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności w 
przewodzie doktorskim w okresie nie dłuższym niż 3 lata od końca planowanego okresu studiów, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, 

3) niespełnienie warunku określonego w pkt 2 oznacza konieczność poniesienia przez Doktoranta 
kosztów przewodu i obrony pracy doktorskiej w wysokości obowiązującej na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu w dniu obrony pracy doktorskiej, 

4) studia doktoranckie w Uczelni są prowadzone według planów i programów studiów 
doktoranckich uchwalonych przez Radę Wydziału, 

5) podjęte przez Doktoranta studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub nauk rolniczych, w których to 
dziedzinach Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

 
§ 3 

1. Uczelnia pobiera opłatę za wydanie dokumentów: 
1) elektronicznej legitymacji doktoranta – 17,00 zł, 
2) dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim – 120,00 zł, 
3) dodatkowego odpisu dyplomu doktora w języku angielskim – 80,00 zł. 

2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 
3. Opłatę za dokument należy uiścić najpóźniej w chwili jego wydania. 

 
§ 4 

1. Doktorant zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych osobowych 
zawartych w umowie, w tym adresu korespondencyjnego. Skutki zaniechania wykonania tego 
obowiązku będą obciążać Doktoranta. 

2. Doktorant oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 
niezbędnym z punktu widzenia procesu kształcenia i realizacji postanowień niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę:  

1) Uczelnia, w przypadku prawomocnego skreślenia Doktoranta z listy doktorantów z powodów, o 
których mowa w Regulaminie studiów doktoranckich – ze skutkiem natychmiastowym, bez 
zachowania terminów wypowiedzenia, 

2) Doktorant, w przypadku:  
a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów - ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

terminów wypowiedzenia. Za datę rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu pisma o 
rezygnacji, chyba że w piśmie wskazano datę późniejszej rezygnacji, 
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b) niewywiązywania się przez Uczelnię z warunków określonych w umowie - z zachowaniem 
miesięcznego terminu wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia planowanego okresu studiów, z wyjątkiem 
postanowień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 1 ust. 3 umowy. 
 

§ 6 
3. Doktorant niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem studiów doktoranckich i programem 

studiów. 
4. Doktorant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania 

wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także do przestrzegania innych wewnętrznych 
aktów normatywnych Uczelni obowiązujących w trakcie studiowania. 

5. Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr R.0000.28.2017 Harmonogram realizacji minimalnego zakresu 
prac przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi 
załącznik do niniejszej Umowy. 
 

§ 7 
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 
 
 
....................................................   ...........................................................  

Uczelnia        Doktorant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


