
załącznik 
do zarządzenia rektora PG nr 42/2007 z 27 lipca 2007 r. 
 
UMOWA nr ................/SD/2010                                                                                                        dotycząca kształcenia w ramach studiów doktoranckich niestacjonarnych 

zawarta w Gdańsku w dniu ................................................. pomiędzy Politechniką Gdańską 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, REGON 000001620, NIP 584-020-35-93
reprezentowaną przez 
Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii, prof. dr  hab. Piotra Dominiaka, prof. zw. PG 
zwaną dalej Uczelnią, 

a
Panem/Panią .…………………………………………..........................................................

zamieszkałym/ą .............…………..…....…………………………….…..............................
adres stałego zameldowania

legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ……….......................................….……….....

wydanym przez ……..............................................................................................................

zwaną/zwanym dalej Studentem, została zawarta umowa następującej treści: 

§1
1. 	Wydział zobowiązuje się zapewnić Studentowi naukę na studiach niestacjonarnych  doktoranckich zwanych dalej studiami, zgodnie ze standardami kształcenia, programem i planem studiów danego kierunku oraz według zasad określonych w Regulaminie studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej.
2. 	W trakcie studiów Wydział zobowiązuje się zapewnić: 
a) właściwą organizację studiów, 
b) odpowiedni poziom nauczania z przedmiotów objętych programem studiów, 
c) kadrę naukowo-dydaktyczną o wymaganych kwalifikacjach, 
d) obsługę administracyjną procesu kształcenia, 
e) odpowiednią bazę dydaktyczną. 
3. 	Student zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania regulaminu studiów, 
b) uczestniczenia w zajęciach oraz przystępowania do zaliczeń i egzaminów w terminach określonych przez   wydział, 
c) terminowego wnoszenia opłat za naukę, zgodnie z postanowieniami 3 umowy. 

§2
	Studia doktoranckie trwają 8 semestrów. 

Rok akademicki rozpoczyna się 1 marca i kończy 28 lutego następnego roku 
 	kalendarzowego i jest podzielony na dwa semestry. 

§3 
	Studia doktoranckie niestacjonarne są odpłatne. 

Student zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za studia doktoranckie niestacjonarne na rzecz Uczelni w wysokości 3.000 złotych za semestr, która została ustalona przez Rektora PG, na konto bankowe:
Bank PKO BP S.A. I Oddział Regionalny Gdańsk
Nr 86 1020 1811 1022 7188 3600 1303
Nr zadania: 018 686
w terminach: I semestr do 15.03.2010 r.,   II semestr do 15.10.2010 r.
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	Wysokość odpłatności za studia (czesne) na dany rok akademicki określane są   zarządzeniem rektora Politechniki Gdańskiej, nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, z tym, że wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem studiów w języku obcym, prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów. 
	W następnych latach akademickich będzie obowiązywać czesne w kwocie ustalonej zarządzeniem  	rektora wydanym na podstawie i na zasadach określonych w art. 99 ustęp 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. O wysokości opłat obowiązujących w danym roku akademickim student zostanie powiadomiony przed jego rozpoczęciem. 
	Student wnosi inne, dodatkowe opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, wydanie świadectwa, dyplomu oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów, powtarzanie przedmiotu – według stawek określonych zarządzaniem rektora Politechniki Gdańskiej w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 
	Datą zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków na wskazane konto bankowe  Politechniki Gdańskiej. 


§4
	Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej. 

Student oświadcza, że zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 1 i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
Student I semestru studiów, który występuje o zaświadczenie dla Wojskowej Komendy 
Uzupełnień, otrzyma je po opłaceniu czesnego za cały semestr. 


§5 
	Rezygnacja z nauki na Wydziale następuje poprzez złożenie przez studenta pisemnego oświadczenia. 

Umowa ulega rozwiązaniu z dniem złożenia przez studenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów. 
Student obowiązany jest uiścić opłaty za okres do dnia rozwiązania umowy. Uczelnia nie zwraca opłat wniesionych za czas studiów do dnia złożenia pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów. 

§6 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§7 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.




…………………………………				      …………………………………… 
                   czytelny podpis studenta 				            podpis i pieczęć dziekana 

