
Uchwała nr 57/17/k16-20

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

świadczone na rzecz doktorantów Doktoranckich Studiów Środowiskowych

prowadzonych w formie studiów stacjonarnych nieodpłatnych oraz prowadzonych

w formie studiów niestacjonarnych odpłatnych.

Senat postanawia wprowadzić wzory umów:

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów

Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów stacjonarnych

nieodpłatnych stanowiąca załącznik nr 1.

2. Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów

Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów

niestacjonarnych odpłatnych stanowiąca załącznik nr 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57./1 7/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych lin. Wł. Sirzenzińskiego w Łodzi: dnia 29 maja 2017 r.

UMOWA

O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE

ŚWIADCZONE NA RZECZ DOKTORANTÓW DOKTORANCKICH STUDIÓW

ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH W FORMIE STUDIÓW

NIESTACJONARNYCH ODPŁATNYCH

zawarta w dniu 02.10.2017 w Łodzi, pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą
w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, reprezentowaną przez:
Prorektora ds. Nauczania - prof. Mariusza Łukawskiego
zwaną dalej Akademią
a

doktorantem

imię i nazwisko:

zamieszkałym

przyjętym na studia prowadzone w formie studiów niestacjonarnych

W dyscyplinie _____________________________________________________________________

nr albumu:

zwanym dalej Doktorantem

Niniejsza Umowa zawarta zostaje na podstawie art. 66 i art. 160 a w związku z art. I95ust. 10
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.)

*1
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków uczelni oraz Doktoranta podejmującego
studia prowadzone w formie studiów niestacjonarnych-odpłatnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi w zakresie korzystania przez Doktoranta z odpłatnych usług edukacyjnych
świadczonych przez Akademię.

*2
Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia od dnia 02.10.2017 r. do
30.09.2020 r. co obejmuje okres 6 semestrów

W dyscyplinie

począwszy od roku akademickiego 2017/2018

*3
1. Akademia oświadcza, że umożliwia Doktorantowi kształcenie na poziomie studiów trzeciego stopnia

odbywanych w formie studiów niestacjonarnych.
2. Podjęte przez Doktoranta studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora sztuki w wybranej przez

Doktoranta dyscyplinie sztuki do nadawania którego Akademia ma uprawnienia i zobowiązuje się je
utrzymywać do końca planowanego okresu studiów określonych w * 2.

3. Okres studiów w Akademii, określonych w ~ 2 wynosi 6 semestrów.
4. Akademia zobowiązuje się do realizowania swoich obowiązków wobec Doktoranta w zakresie określonym

w Regulaminie Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi, planach i programach kształcenia.

5. Akademia zobowiązuje się do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć, zgodnie

ze szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie
Regulaminu Doktoranckich Studiów Srodowiskowych Akademii,

2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów zgodnie ze
szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie Regulaminu
Doktoranckich Studiów Srodowiskowych Akademii. Zajęcia odbywające się poza programem studiów,
w tym odbywające się w budynkach Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki
są nieodpłatne.

*4
1. Prawa i obowiązki Doktoranta określa szczegółowo Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57./1 7/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego 11” Łodzi: dnia 29 maja 2017 r.

2. Doktorant oświadcza, że znany mu jest Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, o którym mowa w ust. 1, znajdujący się na stronie
internetowej Akademii www.asp.lodz.pl, oraz w sekretariacie Doktoranckich Studiów Środowiskowych, a
także w Dziale Nauczania i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

3. Prawa i obowiązki Doktoranta w zakresie ochrony własności intelektualnej określa Regulamin zarządzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych znajdujący się na stronie internetowej
Akademii www.asp.lodz.pl, oraz w dziekanatach wydziałów, a także w Dziale Nauczania i zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

4. Doktoranta zobowiązuje się postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz przestrzegać przepisów
obowiązujących w Uczelni.

5. Doktorant zobowiązuje się uiszczać na rzecz Akademii opłaty za odpłatne usługi edukacyjne świadczone na
rzecz Doktorantów studiów niestacjonarnych określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.).), przepisach wykonawczych do ww. ustawy
oraz przepisach wewnętrznych obowiązujących w Uczelni:
1) opłaty za kształcenie Doktorantów na studiach niestacjonarnych (czesne);
2) opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do

podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej dyscyplinie i roku studiów,
3) opłaty za kształcenie związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników

w nauce, w tym wpis warunkowy oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów;
4) opłaty za studia prowadzone w języku obcym;
5) przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się;
6) inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym opłaty za wydanie

legitymacji studenckiej, dyplomu oraz ich duplikatów.
6. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 5 Doktorant zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości

ustalonej przez Rektora za:
1) zajęcia nieobjęte planem studiów,
2) kursy dokształcające,
3) opłaty związane z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 27 lipca

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016r. poz. 1842 zpóźn. zm.).), tj. za:
a) wydanie legitymacji doktoranta - 17,00 zł,
b) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem wjęzyku polskim — 120 zł
c) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski — 80 zł
d) duplikatów dokumentów, o których mowa w ust. 6 lit, a, lit. b, lit. c w wysokości o połowę wyższej

od opłaty za wydanie oryginału.
*5

1. Kwestię odpłatności za studia regulują następujące akty prawne znajdujące się na stronie internetowej
Akademii www.asp.lodz.pl, oraz w sekretariacie Doktoranckich Studiów Srodowiskowych, a także w Dziale
Nauczania:
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 Z późn. zm.)
2) Uchwała Senatu ASP w Łodzi obowiązująca w roku akademickim 2017/2018 w sprawie szczegółowych

zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w
całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce
oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,

3) zarządzenia obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 w sprawie wysokości opłat za usługi
edukacyjne świadczone na rzecz rozpoczynających naukę na studiach Ill stopnia prowadzonych w
formie studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018,

4) Wysokość opłat za studia III stopnia prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych:
I rok 5 500 zl;

• IIrok6700zl;
• III rok - kwota należności za III rok studiów ustalana jest na podstawie aktualnego załącznika do

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. 2016 poz. 2063) i ulega zmianie
w przypadku zwiększenia kosztów przeprowadzenia przewodu (np. wykonania recenzji),
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie
wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (tj. Dz. U. 2014 poz. 48), oraz w przypadku zmiany wysokości składek na ubezpieczenie
społeczne i fundusz pracy i ogłoszona w Zarządzeniu Rektora.

2. Opłaty wnoszone są w wysokości i na zasadach określonych w aktach, wskazanych w niniejszej Urnowie.
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Zalqc:nik nr 2 do UchwaŁy nr 57./1 7/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. WI. Str:emińskiego w Łodzi: dnia 29 maja 2017 r.

3. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z aktami, wskazanymi w ust. i i akceptuje warunki odpłatności za
studia i inne formy kształcenia w Akademii.

4. Doktorant zobowiązany jest uiszczać na rzecz Uczelni opłaty za odpłatne usługi edukacyjne świadczone na
rzecz Doktorantów studiów niestacjonarnych określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.).) oraz w przepisach wykonawczych do ww.
ustawy oraz przepisach wewnętrznych obowiązujących w Uczelni.

*6
1. Opłaty za:

1) kształcenie doktorantów na studiach niestacjonarnych (czesne),
2) kształcenie w języku obcym,

mogą być uiszczane, według wyboru doktoranta, jednorazowo albo w ratach zgodnie z ust. 2.
2. Ustala się następujące terminy uiszczania w ratach opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1

1)Doktoranci (Ii II rok studiów)
a) za semestr zimowy w czterech ratach:

I rata — do 20 października;

• II rata — do 20 listopada;

III rata — do 20 grudnia;

IV rata — do 20 stycznia;

b) za semestr letni w czterech ratach:

I rata — do 20 lutego

II rata — do 20 marca;

• III rata — do 20 kwietnia;

IV rata — do 20 maja;

2)Doktoranci (III rok studiów)
c) za semestr zimowy w pięciu ratach:

I rata — do 20 października;

II rata — do 20 listopada;

III rata — do 20 grudnia;

• IV rata — do 20 stycznia;

V rata - do 20 lutego;

ci) za semestr letni w pięciu ratach:

I rata — do 20 lutego;

II rata — do 20 marca;

III rata—do 20 kwietnia;

IV rata — do 20 maja;

• V rata - do 20 czerwca

3. Opłaty za:
a) opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne

do podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej dyscyplinie i roku studiów,
b) opłaty za kształcenie związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających

wyników w nauce, w tym wpis warunkowy oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów;
c) potwierdzenie efektów kształcenia

należy wnieść jednorazowo do 20 listopada ze semestr zimowy oraz do 20 marca za semestr letni.
4. Doktorant powtarzający określone zajęcia na studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników

w nauce wnosi opłatę za powtarzane zajęcia obowiązującą w roku akademickim, w którym powtarzane
przedmioty są zaliczane.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57./1 7/kIÓ-2() Senatu Akade,nii Sztuk Pięknych im. WI. S”tr:emińskiego iv Łodzi: dnia 29 maja 2017 r.

5. Wysokość opłat dla doktorantów za powtarzanie określonych zajęć na studiach prowadzonych w formie
studiów niestacjonarnych za każdy powtarzany przedmiot w semestrze określona zostaje zarządzeniem
Rektora. W przypadku powtarzania więcej niż jednego przedmiotu należy ustaloną stawkę opłaty za
przedmiot pomnożyć przez liczbę powtarzanych przedmiotów, jednak łączna kwota opłaty za powtarzane
przedmioty nie może być wyższa niż opłata za semestr/rok studiów w danej dyscyplinie. W przypadku
powtarzania liczby przedmiotów, za powtarzanie których kwota należna przekraczałaby kwotę opłaty z
tytułu opłaty za semestr/rok studiów w danej dyscyplinie doktorant wnosi opłatę w wysokości takiej, jaka
przewidziana jest za semestr/rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim, w którym przedmioty te
powinny być zaliczone.

6. Koszty związane z noclegiem i wyżywieniem podczas wyjazdów Doktorant odpłatnych studiów
niestacjonarnych zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

7. Doktoranci odpłatnych studiów niestacjonarnych wyjeżdżający za granicę w ramach programów wymiany
lub stażu, ponoszą koszty związane z tym wyjazdem. ( chyba że program wymiany lub stażu określa
inaczej)

8. Osoba, która uiściła opłatę za kształcenie, a studiów nie podjęła (tj. nie złożyła ślubowania) otrzymuje zwrot
wpłaconej kwoty.

9. W przypadku rezygnacji ze studiów Doktorant zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia kierownika
Studiów o tym fakcie, na podstawie którego Akademia wydaje decyzję o skreśleniu z listy doktorantów.

10. W przypadku konieczności wniesienia opłaty, ulega ona zwrotowi jeśli skreślenie nastąpiło przed
rozpoczęciem semestru.

*7
1. W przypadku skreślenia z listy Doktorantów w trakcie roku akademickiego, Doktorant - na wniosek złożony

do Prorektora ds. Nauczania - otrzymuje zwrot uiszczonej opłaty za usługi edukacyjne, pomniejszonej
proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco:
Opłatę za rok akademicki dzieli się przez liczbę tygodni w danym roku akademickim liczonych jako sumę
tygodni semestru zimowego tj. od pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć do końca podstawowej sesji
egzaminacyjnej w semestrze zimowym i semestru letniego tj. od pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć do
końca podstawowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego określonych zarządzeniem rektora w sprawie
podziału roku akademickiego i mnoży się przez liczbę tygodni zajęć pozostałych doktorantowi do
zakończenia zajęć w danym roku, określonych Zarządzeniem Rektora w sprawie podziału roku
akademickiego. Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku rezygnacji za datę
rezygnacji uważa się datę wpływu pisma od Doktoranta do Akademii lub datę nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego. W przypadku skreślenia z listy Doktorantów po zakończeniu semestru
Doktorant jest zobowiązany wnieść opłatę za wszystkie zajęcia w okresie, na który został wpisany.

2. W przypadku nie uiszczenia należnych opłat na pisemne wezwanie uczelni doktorant zostaje skreślony z listy
Doktorantów. Nie zwalnia to doktoranta od wniesienia opłaty wraz z odsetkami ustawowymi za okres
pobierania nauki w semestrze na który został wpisany.

3. Wpłaty dokonywane przez doktoranta zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli
jest kilka długów wymagalnych — na poczet najdawniej wymagalnego.

4. W przypadku powstania obowiązku zwrotu przez Akademię, całości bądź części wniesionej opłaty zwrot
następuje na aktualny rachunek bankowy wskazany przez Doktoranta. Wskazania numeru rachunku
bankowego należy dokonać na piśmie i złożyć w kwesturze ASP.

5. Doktorant otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na które dokonuje opłat~
1) czesne;
2) opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do

podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej dyscyplinie ma określonym roku studiów;
3) opłaty za kształcenie związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników

w nauce;
4) powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów;
5) opłaty za studia prowadzone w języku obcym;
6) opłaty za wydanie legitymacji doktoranckiej, dyplomu oraz ich duplikatów;
7) inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

6. W przypadku dokonywania wpłat w jednej kwocie z kilku tytułów należy wyodrębnić poszczególne tytuły
wpłat.

7. Wszystkie opłaty wnoszone są na indywidualne numery kont bankowych wskazanych w ust. 5. Za datę
wpłaty uznaje się dzień wpływu na konto ASP. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu na konto ASP.

8. Nieuiszczenie opłat, o których mowa w * 6, w terminach określonych w niniejszej umowie rodzi obowiązek
zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Nie dotyczy to przypadków, gdy termin uiszczenia
opłaty został zmieniony decyzją odpowiedniego organu ASP.

*8
Doktorant ma obowiązek pisemnego powiadamiania Akademii o zmianie jego danych osobowych oraz adresu
zamieszkania zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążają
Doktoranta.
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*9
Umowa obowiązuje przez okres trwania studiów, o którym mowa w * 2, a wszelkie jej zmiany wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

* 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
i przepisy aktów prawnych z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.

* 11
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Umowa wygasa:

1) wraz z terminem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy Doktorantów,
2) wraz z terminem wydania ostatecznej decyzji o przeniesieniu do innej uczelni,
3) po ukończeniu studiów — datą ukończenia studiów jest data obrony rozprawy doktorskiej.
4) po upłynięciu terminu na który umowa została zawarta bez względu na to, czy do tego terminu nastąpiła

obrona rozprawy doktorskiej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Po jednym dla każdej ze stron.

AKADEMIA DOKTORANT / DOKTORANTKA

PROREKTOR DS. NAUCZANIA

prof Mariusz Łukawski
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UMOWA

O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE

ŚWIADCZONE NA RZECZ DOKTORANTÓW DOKTORANCKICH STUDIÓW

ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH W FORMIE STUDIÓW STACJONARNYCH

NIEODPŁATNYCH

zawarta w dniu 02.10.2017 w Łodzi, pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą
w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, reprezentowaną przez:
Prorektora ds. Nauczania - prof. Mariusza Łukawskiego
zwaną dalej Akademią
a

doktorantem

imię i nazwisko:

zamieszkałym

przyjętym na studia prowadzone w formie studiów stacjonarnych

W dyscyplinie _____________________________________________________________________

nr albumu:

zwanym dalej Doktorantem

Niniejsza Umowa zawarta zostaje na podstawie art. 66 i art. 160 a w związku z art. 195 ust. 10
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 201 6r. poz. 1842 z późn. zni.).)

*1
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków uczelni oraz Doktoranta podejmującego
studia prowadzone w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi w zakresie korzystania przez Doktoranta z odpłatnych usług edukacyjnych
świadczonych przez Uczelnię.

Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów stacjonarnych trzeciego stopnia od dnia 02.10.2017 r. do
30.09.2020 r. co obejmuje okres 6 semestrów

W dyscyplinie

począwszy od roku akademickiego 2017/2018

1. Akademia oświadcza, że umożliwia Doktorantowi kształcenie na poziomie studiów trzeciego stopnia
odbywanych w formie studiów stacjonarnych.

2. Podjęte przez Doktoranta studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora sztuki w wybranej przez
Doktoranta dyscyplinie sztuki do nadawania, którego Akademia ma uprawnienia i zobowiązuje się je
utrzymywać do końca planowanego okresu studiów określonych w ~ 2.

3. Okres studiów w Akademii, określonych w ~ 2 wynosi 6 semestrów.
4. Akademia zobowiązuje się do realizowania swoich obowiązków wobec Doktoranta w zakresie określonym

w Regulaminie Doktoranckich Studiów Srodowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi, planach i programach kształcenia.

5. Akademia zobowiązuje się do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć, zgodnie ze

szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie Regulaminu
Doktoranckich Studiów Srodowiskowych Akademii,

2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów zgodnie ze
szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie Regulaminu
Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii. Zajęcia odbywające się poza programem studiów,
w tym odbywające się w budynkach Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki są nieodpłatne.

*4
1. Prawa i obowiązki Doktoranta określa szczegółowo Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
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2. Doktorant oświadcza, że znany mu jest Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, o którym mowa w ust. 1, znajdujący się na
stronie internetowej Akademii www.asp.lodz.pl, oraz w sekretariacie Doktoranckich Studiów
Srodowiskowych, a także w Dziale Nauczania i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tego
Regulaminu.

3. Prawa i obowiązki Doktoranta w zakresie ochrony własności intelektualnej określa Regulamin zarządzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych znajdujący się na stronie internetowej
Akademii www.asp.lodz.pl, oraz w dziekanatach wydziałów, a także w Dziale Nauczania i zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

4. Doktorant zobowiązuje się postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz przestrzegać przepisów
obowiązujących w Akademii.

5. Doktoranta zobowiązuje się uiszczać na rzecz Akademii opłat)” za odpłatne usługi edukacyjne świadczone na
rzecz Doktorantów studiów stacjonarnych określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016r. poz.1842 z późn. zm.).), przepisach wykonawczych do ww. ustawy oraz przepisach
wewnętrznych obowiązujących w Akademii:

1) opłaty za kształcenie związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
niezadowalających wyników w nauce, w tym wpis warunkowy oraz powtarzanie przedmiotów po
wznowieniu studiów,

2) opłaty za studia prowadzone w języku obcym,
3) przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się,
4) opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia, niezbędne do

podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej dyscyplinie i na określonym roku studiów;
5) inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie ze stawkami

obowiązującymi na niestacjonarnych studiach doktoranckich i określone zarządzeniem Rektora.
6. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 5 Doktorant zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości

ustalonej przez Rektora za:
1) zajęcia nieobjęte planem studiów,
2) kursy dokształcające,

3) opłaty związane z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016r. poz. 1842 zpóźn. zm.).), tj. za:

a) wydanie legitymacji doktoranta - 17,00 zł,
b) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem wjęzyku polskim — 120 zł
c) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski — 80 zł
d) duplikatów dokumentów, o których mowa w ust. 6 lit, a, lit. b, lit. c w wysokości o połowę wyższej

od opłaty za wydanie oryginału.

*5
1. Kwestię odpłatności za studia regulują następujące akty prawne znajdujące się na stronie internetowej

Akademii www.asp.lodz.pl, oraz w sekretariacie Doktoranckich Studiów Srodowiskowych, a także w Dziale
Nauczania:

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016r. poz. 1842 zpóźn. z,n.).),
2) Uchwała Senatu ASP w Łodzi obowiązująca w roku akademickim 2017/2018w sprawie szczegółowych

zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w
całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce
oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,

3) zarządzenia obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 w sprawie wysokości opłat za studia i usługi
edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów rozpoczynających naukę na studiach Ill stopnia w roku
akademickim 2017/2018.

2. Opłaty wnoszone są w wysokości i na zasadach określonych w aktach, wskazanych w niniejszej Umowie.
3. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z aktami, wskazanymi w ust. i i akceptuje warunki odpłatności za

studia i inne formy kształcenia w Akademii.
4. Jeżeli co innego nie wynika z przepisów obowiązujących w Akademii obowiązują następujące terminy i

zasady opłat:
1) Opłaty za:
a) Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających

wyników w nauce,
b) Opłaty za studia prowadzone w języku obcym,
c) Przeprowadzenie efektów uczenia się
należy wnieść jednorazowo do 20 listopada za semestr zimowy oraz do 20 marca za semestr letni.

5. Doktorant powtarzający określone zajęcia na studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników
w nauce wnosi opłatę za powtarzane zajęcia obowiązującą w roku akademickim, w którym powtarzane
przedmioty są zaliczane.
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6. Wysokość opłat dla doktorantów za powtarzanie określonych zajęć na studiach prowadzonych w formie
studiów stacjonarnych za każdy powtarzany przedmiot w semestrze określona zostaje zarządzeniem
Rektora. W przypadku powtarzania więcej niż jednego przedmiotu należy ustaloną stawkę opłaty za
przedmiot pomnożyć przez liczbę powtarzanych przedmiotów, jednak łączna kwota opłaty za powtarzane
przedmioty nie może być wyższa niż opłata za semestr/rok studiów niestacjonarnych w danej dyscyplinie.
W przypadku powtarzania liczby przedmiotów, za powtarzanie których kwota należna przekraczałaby
kwotę opłaty z tytułu opłaty za semestr/rok studiów w danej dyscyplinie doktorant wnosi opłatę w
wysokości takiej, jaka przewidziana jest za semestr/rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim, w
którym przedmioty te powinny być zaliczone.

7. Koszty związane z noclegiem i wyżywieniem podczas wyjazdów Doktorant nieodpłatnych studiów
stacjonarnych zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

8. Doktoranci nieodpłatnych studiów stacjonarnych wyjeżdżający za granicę w ramach programów wymiany
lub stażu, ponoszą koszty związane z tym wyjazdem (chyba że program wymiany lub stażu określa inaczej).

9. W przypadku rezygnacji ze studiów Doktorant zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia kierownika
Studiów o tym fakcie, na podstawie którego Akademia wydaje decyzję o skreśleniu z listy doktorantów.

10. W przypadku konieczności wniesienia opłaty, ulega ona zwrotowi jeśli skreślenie nastąpiło przed
rozpoczęciem semestru.

*6
1. W przypadku skreślenia z listy Doktorantów w trakcie roku akademickiego, Doktorant - na wniosek złożony

do Prorektora ds. Nauczania - otrzymuje zwrot uiszczonej opłaty za usługi edukacyjne, pomniejszonej
proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco:
Opłatę za rok akademicki dzieli się przez liczbę tygodni w danym roku akademickim liczonych jako sumę
tygodni semestru zimowego tj. od pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć do końca podstawowej sesji
egzaminacyjnej w semestrze zimowym i semestru letniego tj. od pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć do
końca podstawowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego określonych zarządzeniem rektora w sprawie
podziału roku akademickiego i mnoży się przez liczbę tygodni zajęć pozostałych doktorantowi do
zakończenia zajęć w danym roku, określonych Zarządzeniem Rektora w sprawie podziału roku
akademickiego. Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku rezygnacji za datę
rezygnacji uważa się datę wpływu pisma od Doktoranta do Akademii lub datę nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego. W przypadku skreślenia z listy Doktorantów po zakończeniu semestru
Doktorant jest zobowiązany wnieść opłatę za wszystkie zajęcia w okresie, na który został wpisany.

2. W przypadku nie uiszczenia należnych opłat na pisemne wezwanie uczelni doktorant zostaje skreślony z
listy Doktorantów. Nie zwalnia to doktoranta od wniesienia opłaty wraz z odsetkami ustawowymi za okres
pobierania nauki w semestrze na który został wpisany.

3. Wpłaty dokonywane przez doktoranta zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli
jest kilka długów wymagalnych — na poczet najdawniej wymagalnego.

4. W przypadku powstania obowiązku zwrotu przez Akademię, całości bądź części wniesionej opłaty zwrot
następuje na aktualny rachunek bankowy wskazany przez Doktoranta. Wskazania numeru rachunku
bankowego należy dokonać na piśmie i złożyć w kwesturze ASP.

5. Doktorant otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na które dokonuje opłat”
1) opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne

do podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej dyscyplinie i na określonym roku studiów;
2) opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów;
4) opłaty za studia prowadzone w języku obcym;
5) opłaty za wydanie legitymacji doktoranckiej, dyplomu oraz ich duplikatów;
6) inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6. Wszystkie opłaty wnoszone są na indywidualny numer konta bankowego wskazany w ust. 5. Za datę wpłaty
uznaje się dzień wpływu na konto ASP.

7. W przypadku dokonywania wpłat wjednej kwocie z kilku tytułów należy wyodrębnić poszczególne tytuły
wpłat.

8. Nieuiszczenie opłat, o których mowa w ~ 4, w ten~inach określonych w niniejszej umowie rodzi obowiązek
zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Nie dotyczy to przypadków, gdy termin uiszczenia
opłaty został zmieniony decyzją odpowiedniego organu ASP.

*7
Doktorant ma obowiązek pisemnego powiadamiania Akademii o zmianie jego danych osobowych oraz adresu
zamieszkania zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążają
Doktoranta.

*8
Umowa obowiązuje przez okres trwania studiów, o którym mowa w * 2, a wszelkie jej zmiany wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

*9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Urnowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
i przepisy aktów prawnych z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.
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* 10
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Umowa wygasa:

1) wraz z terminem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy Doktorantów,
2) wraz z terminem wydania ostatecznej decyzji o przeniesieniu do innej uczelni,
3) po ukończeniu studiów — datą ukończenia studiów jest data obrony rozprawy doktorskiej.
4) po upłynięciu terminu na który umowa została zawarta bez względu na to, czy do tego terminu nastąpiła

obrona rozprawy doktorskiej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Po jednym dla każdej ze stron.

AKADEMIA DOKTORANT! DOKTORANTKA

PROREKTOR DS. NA U~ZANIA

prof Mariusz Łukawski
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