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Załącznik  do  
Zarządzenia Nr 32/2021 

Dyrektor Generalnej  
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  

z dnia 21 lipca 2021 
 

 

Umowa Nr ……/202…/E/[nauki socjologiczne/nauki o polityce i administracji] 

o warunkach odpłatności za udział w modułach kształcenia dla osób zamierzających złożyć  

wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora  

w trybie eksternistycznym w dyscyplinie [nauki socjologiczne/nauki o polityce i administracji] 

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

 

zawarta w Warszawie w dniu …………………………………….. roku pomiędzy: 

 

SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31 (03-815 

Warszawa), wpisanym do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod 

numerem 95, NIP 1180197245, REGON 011947981,  

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………….. działającym/ej na 

podstawie pełnomocnictwa Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,  

zwanym dalej „Uczelnią” lub „Uniwersytetem SWPS”, 

a 

 

Panią/Panem ……………………………..….….., zamieszkałą/łym w ………………..………….…… ul. ……………………..…..……., 

kod pocztowy ……………………..……, numer PESEL 1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......,  

zwanym dalej „Uczestnikiem”,  

 

zwani dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną”, 

 

 

Zważywszy, że: 

1) Uczelnia przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie [nauki 

socjologiczne/nauki o polityce i administracji] na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (zwanej dalej: „Ustawą”) i regulaminie przeprowadzania 

postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (zwany 

dalej: „Regulaminem awansowym”); 

2) Uczestnik zamierza złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym w dyscyplinie nauki socjologiczne/nauki o polityce i administracji w SWPS Uniwersytecie 

Humanistycznospołecznym; 

3) Regulamin awansowy określając sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (dalej jako: „PRK)” przeprowadzanych wobec kandydatów do stopnia doktora, 

wymaga aby kandydat zaliczył moduły i egzamin podsumowujący obejmujący zakresy wiedzy i umiejętności 

właściwe dla dyscypliny, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia oraz odpowiadające kwalifikacjom 

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji;   

                                                           
1 dla uczestnika cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL w miejsce numeru PESEL pojawia się seria i numer dokumentu tożsamości. 
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4) Rada Naukowa Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS określiła liczbę i zakres merytoryczny 

modułów i harmonogram ich realizacji w Uchwale Nr … dnia … roku dla dyscypliny … (dalej jako: „Program 

trybu E”), w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

5) Zasady realizacji Programu trybu E, a także prawa i obowiązki Uczestnika zostały określone w Regulaminie 

udziału w modułach kształcenia dla osób zamierzających złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o 

nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinie nauki socjologiczne albo nauki o polityce 

i administracji w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, zwanym dalej „Regulaminem Trybu E”. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

 § 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa reguluje warunki odpłatności za uczestnictwo w programie dydaktycznym (zwanym dalej „Trybem 

E”) obejmującym moduły kształcenia dla osób zamierzających przeprowadzić weryfikację efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w trybie i na zasadach określonych w 

Regulaminie awansowym oraz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w 

dyscyplinie [nauki socjologiczne/nauki o polityce i administracji] w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie 

SWPS. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji 4 etapów Trybu E odpowiadającym 4 latom akademickim 

poczynając od roku akademickiego 20…/20…. Szczegółowy harmonogram realizacji modułów w ramach 

etapów ustala Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (dalej jako: „Dyrektor INS”). 

3. Na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora INS, Uczestnik może realizować moduły kształcenia w okresie 

krótszym niż określony w ust. 2. W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłat za 4 

etapy Trybu E, niezależnie od czasu trwania ich realizacji. 

4. Okresem rozliczeniowym jest etap, który dzieli się na dwa cykle: zimowy i letni.  

5. Uniwersytet SWPS zobowiązuje się w okresie wskazanym w ust. 2 do prowadzenia wykładów, warsztatów, 

konsultacji oraz seminariów według Programu trybu E zgodnie z Regulaminem Trybu E. 

 

§ 2 

1. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w Trybie E przez okres wskazany w § 1 ust. 2 oraz terminowo 

uiszczać opłaty określone w niniejszej umowie. 

2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z zasadami uczestnictwa w Trybie E określonymi w Regulaminie Trybu 

E, postanowieniami Regulaminu awansowego, jak również postanowieniami niniejszej umowy i 

załącznikami oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

§ 3 

1. W ramach Trybu E zapewnia się na zasadach odpłatności Uczestnikowi możliwość przygotowania się do 

wszczęcia i do przeprowadzenia, w trybie eksternistycznym, postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora na Uniwersytecie SWPS w dyscyplinie [nauki socjologiczne/nauki o polityce i administracji] pod 

warunkiem spełniania w dacie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszystkich 

wymagań określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz wymagań określonych w 

Regulaminie awansowym.  

2. Opłata za uczestnictwo w Trybie E nie obejmuje kosztów wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w 

sprawie nadania stopnia doktora. 

§ 4 

Opłaty 

1. Uniwersytet SWPS pobiera następujące opłaty: 

1) opłata za uczestnictwo w Trybie E, która określona jest w Tabeli opłat za Tryb E (dalej jako: „Tabela 

opłat”), stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 
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2) opłata za sporządzenie i wysłanie monitu z informacją o kwocie zaległości wysyłana nie częściej niż 

jeden raz w miesiącu – 10,00 zł. 

2. Terminy wnoszenia opłat za uczestnictwo w Trybie E dla każdego z systemów płatności przypadają 

w następujących dniach: 

1) płatność jednorazowa za cały etap: do dnia 5 października; 

2) płatność w dwóch równych ratach za etap: do dnia 5 października i do dnia 5 marca. 

3. Opłaty za uczestnictwo w Trybie E będą dokonywane w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy 

Uniwersytetu SWPS o indywidualnie ustalonym dla Uczestnika numerze 

……………………………………………………………………………………… 

4. Uczestnik wybiera płatność [jednorazową za cały etap/ płatność w dwóch równych ratach]. 

5. Uczestnik może zmienić system płatności za kolejny etap w nieprzekraczalnym terminie 

do 16 sierpnia, składając deklarację za pośrednictwem internetowej platformy znajdującej się pod 

adresem portal.swps.edu.pl zwanej dalej: „Wirtualną Uczelnią”.  

6. W przypadku gdy Uczestnik w następstwie uzyskania przerwy od zajęć zmieni rocznik naboru, rozumiany 

jako grupa uczestników realizująca Tryb E w regularnym toku według roku naboru, Uczestnik będzie wnosił 

opłaty w wysokości obowiązującej dla rocznika, do którego przystępuje. 

7. Opłata od Uczestnika przyjętego do Trybu E w trakcie trwania etapu należna jest w całości za dany etap w 

wysokości określonej w Tabeli opłat. Opłatę wnosi się w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym Uczestnik został wpisany na listę uczestników Trybu E przez Dyrektora INS. 

8. W każdym kolejnym etapie wysokość opłat za uczestnictwo w Trybie E podlega zwiększeniu o wskaźnik 

równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, 

w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszym 

rokiem waloryzacji jest etap następujący po pierwszym roku obowiązywania umowy. 

9. Uniwersytet SWPS może odstąpić od waloryzacji, o której mowa w ust. 8 lub dokonać waloryzacji o wartość 

niższą.  

10. Informacje o wysokości opłat za uczestnictwo w Trybie E po waloryzacji Uniwersytet SWPS publikuje 

w Wirtualnej Uczelni w terminie do dnia 30 czerwca. 

11. Na dzień podpisania niniejszej umowy opłata za uczestnictwo w Trybie E jest zwolniona z podatku VAT. 

W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, opłata za uczestnictwo w Trybie E 

zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki. 

12. O ile Uczestnik nie przekaże innej instrukcji, dokonywane przez niego wpłaty zalicza się na spłaty należności 

w kolejności chronologicznej, zaczynając od najstarszych. 

13. Nadpłatę Uniwersytet SWPS zwraca na pisemny wniosek Uczestnika na rachunek bankowy wskazany we 

wniosku. 

14. Za datę uregulowania należnej płatności uważa się datę wpływu na konto bankowe Uniwersytetu SWPS. 

15. Za każdy dzień opóźnienia w uiszczaniu opłat naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. 

16. Uniwersytet SWPS zastrzega sobie prawo dochodzenia należnych mu roszczeń z tytułu zaległych opłat, w 

tym na drodze postępowania windykacyjnego zleconego stronie trzeciej, jak również na drodze sądowej.  

17. Skreślenie z listy uczestników nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania wszystkich wymagalnych 

należności naliczonych do końca miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie Uczestnika i wynikających z 

postanowień niniejszej umowy.  

18. Uczestnik, który został skreślony z listy uczestników w trakcie cyklu, zobowiązany jest do wniesienia: 

1) opłat za okres od rozpoczęcia cyklu do końca miesiąca, w którym został skreślony z listy uczestników, 

w wysokości określonej w ust. 19; 

2) opłat dodatkowych naliczonych zgodnie z niniejszą umową w cyklu zimowym każdego etapu, jeżeli 

skreślenie nastąpiło po dniu 31 grudnia; 

3) opłat dodatkowych naliczonych zgodnie z niniejszą umową w cyklu zimowym i letnim każdego etapu, 

jeżeli skreślenie nastąpiło po dniu 30 kwietnia. 

https://www.google.com/url?q=http://portal.swps.edu.pl&sa=D&ust=1555281660381000&usg=AFQjCNGQbHwCZC6c26Vt16c01uJnNxXxJw


4 

19. Opłata za uczestnictwo w Trybie E w cyklu, w którym uczestnik został skreślony wylicza się następująco: w 

cyklu zimowym 10% rocznej opłaty za rozpoczęte miesiące październik, listopad, grudzień, styczeń i luty; w 

cyklu letnim 10% rocznej opłaty za rozpoczęte miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. 

20. Uczestnik, który przyspiesza lub spowalnia tok realizacji poszczególnych etapów, obowiązany jest do 

wnoszenia opłat proporcjonalnie do tempa realizacji każdego z etapów.  

 

§ 5 

Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy 

 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z powodu skreślenia z listy uczestników, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Podstawy skreślenia zostały uregulowane w Regulaminie Trybu E. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika jest 

równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Trybie E. 

§ 6 

Adres do doręczeń 

1. Uczestnik wskazuje następujący adres do doręczeń przesyłek pocztowych, w tym przesyłek rejestrowanych: 

[adres]. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na doręczanie pism, decyzji i powiadomień za pomocą Wirtualnej Uczelni lub 

za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie jednego miesiąca, pisemnego 

powiadamiania Uniwersytetu SWPS o każdorazowej zmianie danych osobowych i adresowych, 

w szczególności imion i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresu 

poczty elektronicznej. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, 

zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu Trybu E, w szczególności gdy liczba kandydatów nie jest 

wystarczająca do utworzenia grupy. O decyzji Uczelnia poinformuje Uczestnika na piśmie najpóźniej 14 dni 

przed rozpoczęciem pierwszego etapu. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu, w konsekwencji 

czego wszystkie zobowiązania Stron w niej zawarte wygasają. 

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

4. Zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Nie wymagają zmiany umowy: 

1) zmiana wysokości opłat, o której mowa w § 4 ust. 10,   

2) zmiana formy płatności dokonana zgodnie z § 4 ust. 5, 

3) zmiana danych wskazanych w § 6 ust. 3. 

6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i załączników, będących integralną częścią 

niniejszej umowy i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

________________________                                                                                              ________________________                                                                                        

        /Uniwersytet SWPS/                                                                                                                       /Uczestnik/ 

 

Załączniki:  

1. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Nauk Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Nr …  z dnia … roku  w sprawie …; 

2. Tabela opłat za Tryb E stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr …./202.. Dyrektor Generalnej SWPS Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego z dnia …… 202… roku. 

 


