Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 5 maja 2016 r.
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 13 lutego 2013 r.

Umowa
zawarta w dniu ....................... w Katowicach pomiędzy:
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12 działającym dla Wydziału .................
.................................. i reprezentowanym z upoważnienia Rektora przez Dziekana Wydziału
p. .............................................................. zwanym w treści umowy „Uczelnią”
i
.......................................................................................................................................................
NIP ............................................, KRS ............................................ rejestr ............................
..................................................w .................................................. (x) reprezentowanym przez :
1) ...................................................,
2) ....................................................
działających na podstawie .............................................................. zwanym(ą) w treści umowy
„Jednostką”, następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Jednostki do zapłacenia Uczelni kosztów przewodu
doktorskiego zwanego dalej przewodem p. .............................................................
zam.
.....................................................................................................................................
PESEL ......................................, o którego wszczęcie złożył(a) w dniu .............................
wniosek do Rady Jednostki.
§2
Jednostka zobowiązuje się zapłacić Uczelni koszty przewodu, o którym mowa w § 1
w wysokości określanej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Koszty te obejmują:
1.
2.
3.
4.
5.

wynagrodzenie promotora,
wynagrodzenie za recenzje,
koszty podróży służbowych recenzentów,
koszty podróży służbowych promotora, promotora pomocniczego,
koszty wydziałowe związane z przeprowadzeniem przewodu.
§3

Zwrot kosztów przewodu realizowany będzie w dwóch ratach:
1) rata pierwsza – przed otwarciem przewodu przez Radę Jednostki w wysokości 50%
kosztów obowiązujących w tym terminie. Rata ta ma charakter zaliczkowy.
2) rata druga – po podjęciu przez Radę Jednostki uchwały o zamknięciu przewodu, bez
względu na jego wynik. Rata ta ma charakter rozliczenia całości kosztów przewodu
i obliczona jest w wysokości, wynikającej z aktualnych stawek wynagrodzeń
i kosztów ustalonych zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

obowiązującym w terminie zamknięcia przewodu, wyliczonych w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
§4
1. Wysokość pierwszej raty określa załącznik do niniejszej umowy, przygotowany na
podstawie specyfikacji kosztów określonych w § 2.
2. Wysokość drugiej raty określi specyfikacja poniesionych kosztów na dzień zamknięcia
przewodu, zgodna z § 2, wyliczonych na podstawie § 3 pkt 2. Specyfikację, Uczelnia
doręczy Jednostce wraz z fakturą, o której mowa w § 5 niniejszej umowy.
§5

1.

2.

Zapłata każdej z rat nastąpi na podstawie odrębnej faktury, wystawionej w imieniu
Uczelni przez Jednostkę przeprowadzającą przewód. Strony ustalają, że zapłata faktury
nastąpi
przelewem
na
konto
bankowe
w
niej
wskazane
i w terminie do dwudziestu jeden dni od daty doręczenia faktury. Opóźnienie zapłaty
należności wynikającej z faktury wywołuje skutek w postaci konieczności zapłaty
odsetek ustawowych za opóźnienie.
Za datę dokonania płatności rozumie się datę uznania rachunku bankowego Uczelni
kwotą przelewu.
§6

Ostateczny wynik przewodu tzn. nadanie stopnia naukowego lub odmowa jego nadania, nie
ma znaczenia dla określonego niniejszą umową obowiązku Jednostki zapłacenia Uczelni
kosztów przewodu w wysokości wynikającej z postanowień umowy.
§7
Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach określający stawki i wynagrodzenia w przewodach
i postępowaniach.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki,
2) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
3) kodeksu cywilnego.
§9
Ewentualne spory z niniejszej umowy strony poddają rozpatrzeniu przez właściwy sąd
powszechny.
2

§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – każdy na prawach
oryginału, z których dwa otrzymuje Uczelnia, a jeden Jednostka.
(x) niepotrzebne skreślić
Uczelnia :
..................................

Jednostka :
...................................
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