UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
nr ..........................................
zawarta w Warszawie w dniu ............................................. pomiędzy:
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787
Warszawa), zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej SGGW (dalej „Dziekan Wydziału”);
a
Panią/Panem ..................................................................... zwaną/ym dalej „Uczestnikiem
studiów
doktoranckich”
lub
„Uczestnikiem”
,
urodzoną/ym
dnia.............................................................(miejsce
urodzenia),
zamieszkałą/ym
.............................................................................................................................
legitymującą/ym
się
dowodem
osobistym/paszportem……...........................................................
nr PESEL .................................................
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Przedmiot umowy
§ 1.
Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi studiów doktoranckich nieodpłatnie
kształcenie na studiach doktoranckich realizowanych w terminie od dnia do
dnia……………….
Studia realizowane są przez (nazwa jednostki)……….……………………………….
pod kierownictwem…………………………………………………………………….. w
zakresie………………………………………………………………………………… w
trybie ................................................, zgodnie z programem studiów doktoranckich
uchwalonym przez Radę Wydziału.………………………………..SGGW.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), a także
Statutu SGGW, Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich.

Szczegółowe warunki studiów
§ 2.
Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki techniczne, kadrowe i
lokalowe do kształcenia z zakresu, o którym mowa w § 1 i zobowiązuje się je
utrzymać do końca planowego okresu kształcenia tj. do dnia ……………….
Warunki przebiegu i ukończenia studiów doktoranckich określone są w Programie i
Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich.
Ukończenie studiów następuje po spełnieniu warunków wynikających z programu i
Regulaminu z zastrzeżeniem, iż obowiązkiem Uczelni nie jest zapewnienie
Uczestnikowi uzyskania stopnia naukowego doktora. Obowiązkiem Uczelni nie jest
także wszczęcie i sfinansowanie przewodu doktorskiego.
Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji stacjonarnych
środowiskowych Studiów Doktoranckich (ŚSD) pn. „Zdrowe Zwierzę –
Bezpieczna Żywność.” prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i je akceptuje. W
szczególności Uczestnik potwierdza, iż znany jest mu fakt, że w/w studia zakończą
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się z dniem 31.08.2019. Po tym terminie, po ukończeniu ŚSD, Uczestnik może
kontynuować pracę naukową u swego opiekuna naukowego bez pobierania
stypendium i może podjąć pracę zarobkową. Uczestnik zobowiązuje się przejąć oraz
wypełnić wszelkie zobowiązania konieczne do obrony rozprawy doktorskiej bez
zgłaszania z tego tytułu roszczeń względem SGGW, w tym ewentualnych roszczeń
związanych z zamknięciem ŚSD oraz wszczęciem i przeprowadzeniem przewodu
doktorskiego.
W związku z oświadczeniem określonym w § 2 ust. 5 Uczestnik przyjmuje do
wiadomości i wyraża zgodę, iż w związku z faktem że finansowanie studiów
pozostaje w relacji z finansowaniem ŚSD z dotacji KNOW przyznawanej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku zawieszenia lub odmowy
dalszego jego finansowania Uczelnia może zawiesić lub zamknąć prowadzenie
studiów. W takim wypadku Uczestnik nie będzie sobie rościł żadnych praw w
stosunku do Uczelni z tego tytułu.
W przypadku gdy Uczestnik będzie otrzymywał stypendium wypłacane ze środków
przyznanych z dotacji KNOW zobowiązuje się do nieskładania odrębnego wniosku o
przyznanie stypendium doktoranckiego, projakościowego lub innego stypendium
ustanowionego przez SGGW. W przypadku złożenia takiego wniosku SGGW może
zaprzestać wypłacania stypendium finansowanego ze środków z dotacji KNOW bez
żadnych roszczeń prawnych i finansowych ze Strony Uczestnika z obowiązkiem
zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium w terminie 30 dni od dnia wezwania do
zapłaty.
Postanowienia końcowe
§ 3.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów doktoranckich, o których
mowa w § 1.
Umowa wygasa, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 2 ust. 6 w przypadku:
a) zakończenia studiów wobec upływu czasu na jaki zostały utworzone lub
wskutek wcześniejszych decyzji odpowiednich organów;
b) ostateczne i prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy studiów
doktoranckich;
c) pisemnej rezygnacji Uczestnika ze studiów;
d) odstąpienia od umowy;
e) nieuruchomienia studiów z uwagi na przeszkody o charakterze prawnym,
technicznym, kadrowym lub organizacyjnym.
Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Uczelni
o zmianie danych określających go jako stronę niniejszej umowy. Uczestnik
oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
doktoranckich w SGGW i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim
postanowień.
W przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej Uczelnia
zachowuje prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z zawarciem
umowy (w tym roszczeń związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi) lub jej
wygaśnięciem lub rozwiązaniem
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie,
w przypadku braku takiej możliwości, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd,
właściwy dla siedziby Uczelni.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz akty wykonawcze do ustawy, Regulamin
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich lub odpowiednie akty
wewnętrzne Uczelni oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
Uczelni związanych z realizacją procesu dydaktycznego oraz niniejszej umowy
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133,
poz 883 z późn. zmianami).
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
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Dziekan Wydziału
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Kierownik Studiów Doktoranckich
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Uczestnik Studiów Doktoranckich

