
 

 

 

 
 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych 
 

Załącznik nr 4 

 

 

UMOWA 

 regulująca zasady uczestnictwa w projekcie 

„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych”  

Nr POWR.03.02.00-00-I028/16, 

na stacjonarnych interdyscyplinarnych studiach III stopnia  

 
 

Umowa zawarta w dniu ……………….. r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 

Akademią WSB, z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, 

o numerze NIP 629-10-88-993 i numerze REGON 272653903, wpisaną do Rejestru uczelni 

niepublicznych i związków uczelni niepublicznych  pod numerem 66, w imieniu której działa 

Pełnomocnik – Menedżer Projektu – dr Magdalena Wróbel, zwaną dalej Uczelnią, 

a        

Panem/ Panią …………………. 

Zamieszkałym/łą w ………………………………….. 

Legitymującym/cą się dowodem osobistym/paszportem* o numerze …………… 

PESEL  ……………………… 

 

zwanym dalej Studentem/tką - Uczestnikiem/czką Projektu 

 

Strony uzgodniły, co następuje:  

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa określa prawa i obowiązki Stron w związku z zakwalifikowaniem się, w wyniku 

przeprowadzonej rekrutacji, Studenta/ki – Uczestnika/czki Projektu do udziału w projekcie 

„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych” 

nr POWR.03.02.00-00-I028/16 (zwanym dalej: Projektem), współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 

3.2 Studia doktoranckie, realizowanym przez Akademię WSB. 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy i celem obydwu Stron jest kształcenie na stacjonarnych 

interdyscyplinarnych studiach III stopnia i uzyskanie przez Studenta/tkę - Uczestnika/czkę  Projektu 

stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. 

3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest umowa zawarta pomiędzy Akademią WSB a Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1.  

 

§ 2 

1. Niniejsza umowa obowiązuje strony w czasie, gdy Student/tka pozostaje Uczestnikiem/czką 

Projektu. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ogólnej 

Umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej wedle obowiązującego w Uczelni wzoru. 
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2. Student/tka – Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że zapoznał/a się z obowiązującym w Uczelni 

Regulaminem Studiów Doktoranckich oraz Regulaminem projektu i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

 

§ 3 

1. Uczelnia zobowiązuje się wobec Studenta/tki – Uczestnika/czki Projektu do realizacji programu 

kształcenia na stacjonarnych interdyscyplinarnych studiach III stopnia, rozpoczynającego się od 

dnia 01.10.2018 r. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do wypłacenia Studentom/kom stypendium: 

a) stypendium motywacyjne – wypłacane na I roku studiów 50% doktorantów, którzy 

w procesie rekrutacji uzyskali największe wyniki, 

b) stypendium grantowe – wypłacane w semestrach od 3 do 8 doktorantom, którzy przygotują 

Indywidualny Program Badawczy i zostanie on pozytywnie oceniony przez Wydziałową 

Komisję Nauki oraz będzie realizowany zgodnie z harmonogramem 

c) zwiększone stypendium grantowe – wypłacane 4-8 semestr doktorantom, którzy otworzą 

przewód doktorski. 

3. Program kształcenia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia 

opublikowanymi w stosownych rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

oraz dokumentacją projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

4. Warunki ukończenia stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów III stopnia i otrzymania stopnia 

naukowego doktora określa obowiązujący w Uczelni Regulamin Studiów Doktoranckich. 

 

§ 4 

1. Student/tka – Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach 

każdego przedmiotu w toku studiów doktoranckich zgodnie z wymogami Regulaminu Studiów 

Doktoranckich Akademii WSB. 

2. Student/tka –Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się, na wezwanie pracownika Uczelni,  udzielić 

wyjaśnień dotyczących nieobecności na zajęciach.  

3. Ponadto, Student/tka – Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności 

dyscyplinarnej i ryzyka rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, 

potwierdzanego na listach obecności, 

b) w przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Studenta/tki – 

Uczestnika/czki Projektu, zobowiązuje się on/ona do samodzielnego opanowania materiału, 

będącego przedmiotem opuszczonych zajęć, 

c) systematycznego opanowania materiału z przedmiotów wynikających z programu studiów 

realizowanych na wybranym przez Studenta/tkę - Uczestnika/czkę Projektu kierunku 

i specjalności, 

d) terminowego przystępowania do egzaminów i zaliczeń wynikających z toku studiów, 

e) w przypadku nie uzyskania zaliczeń lub nie uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu w „0” lub 

„1” terminie – do przystąpienia do wszystkich kolejnych terminów zaliczeń/egzaminów 

przewidzianych w Regulaminie Studiów Doktoranckich. 
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§ 5 

1. Student/tka – Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że wszystkie dotyczące go/jej dane zawarte 

w dokumentacji przedłożonej w toku zgłoszenia są nadal aktualne oraz zobowiązuje się 

bezzwłocznie poinformować Uczelnię o każdej ich zmianie. 

2. Student/tka zobowiązuje się do wypełnienia/podpisania Formularza danych osobowych, 

Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i wypełnienia ankiet ewaluacyjnych 

związanych ze studiami oraz wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych i ich 

przetwarzanie w sposób wymagany realizacją przedmiotu niniejszej Umowy wg procedur 

stosowanych przez Uczelnię i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Wdrażającej w 

ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

3. Student/tka zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania we własnym 

zakresie składek związanych z tym ubezpieczeniem przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy. 

 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.10.2018 r. do dnia uzyskania stopnia naukowego 

doktora przez uczestnika/czkę Projektu, ale nie dłużej niż do końca projektu, czyli 30.09.2023 r. 

            

§ 7 

1. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa 

Studenta/tki -Uczestnika/czki Projektu w Projekcie. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Uczelnia zawiadamia Studenta/tkę - Uczestnika/czkę Projektu 

o rozwiązaniu umowy pisemnie na podany przez niego/nią adres do korespondencji – przy czym 

w przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez Studenta/tkę - Uczestnika/czkę 

Projektu adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach Uczestnika/czki Projektu ze 

skutkiem doręczenia. Student/tka - Uczestnik/czka Projektu składa stosowne pismo w Biurze 

Projektu w siedzibie Akademii WSB, za potwierdzeniem przyjęcia. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Studenta/tki 

–Uczestnika/czki Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach gdy: 

a) zostanie stwierdzony w przypadku Studenta/tki –Uczestnika/czki Projektu brak postępów 

w nauce, 

b) nie zaliczy w obowiązującym terminie wynikającym z harmonogramu roku akademickiego 

semestru studiów, 

c) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu udziału w Projekcie, 

d) rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy, w szczególności zobowiązania wynikające 

z uczestnictwa w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji Studenta/tki – Uczestnika/czki Projektu z nauki i rozwiązania umowy, 

o czym mowa w ust. 1 lub skreślenia z listy studentów i rozwiązania umowy z winy studenta, o czym 

mowa w ust. 2, Student/tka – Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do zwrotu wypłaconych 

stypendiów, o których stanowi § 3 ust. 2, za wyjątkiem sytuacji, kiedy rezygnacja Studenta/tki 

spowodowana jest czynnikami niezależnymi od niego/niej np. długotrwałą chorobą potwierdzoną 

stosownym zaświadczeniem lekarskim. Uczelnia może odstąpić  

w uzasadnionych przypadkach od żądanego zwrotu wypłaconych stypendiów. 
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4. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie jest równoznaczne z rozwiązaniem ogólnej Umowy 

o świadczenie usług edukacyjnych, o której mowa w § 2 ust.2, i utratą statusu doktoranta Akademii 

WSB. Rozwiązanie czy wygaśnięcie niniejszej umowy powoduje, że ogólna umowa o świadczenie 

usług edukacyjnych zawarta wedle obowiązującego w Uczelni wzoru pozostaje dla stron wiążąca. 

5. Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy zawartej 

między Uczelnią a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim Student/tka - Uczestnik/czka Projektu ma prawo do kontynuowania nauki na studiach 

płatnych. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia stron zmierzające do wygaśnięcia, rozwiązania umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory pomiędzy Uczelnią a Studentem/tką – Uczestnikiem/czką Projektu związane 

z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy względem siedziby 

Uczelni. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 

  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis Studenta - Uczestnika Projektu  

  

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Podpis reprezentującego Uczelnię 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


