
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 24 kwietnia 2012 r. 

 

 

 

 

 

UMOWA Z KANDYDATEM NR  

 
zawarta w dniu 15 stycznia 2013 roku w Krakowie  

pomiędzy:  

Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, ul. Gołębia 24,  

reprezentowanym przez:  

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. Krystynę Chojnicką działającą na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ Nr R-011/50/2012 z dnia 1.09.2012 r.  

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ  

zwanym w treści umowy „Uczelnią”  

i  

……………………………………………………………………………………………………….  

 

zwanym(ą) w treści umowy „Kandydatem” o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Kandydata do zapłacenia Uczelni kosztów jego przewodu 

doktorskiego. 

 

§ 2 

Kandydat zobowiązuje się zapłacić Uczelni koszty, o których mowa w § 1, w wysokości 

określonej w kalkulacji kosztów, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, po ich aktualizacji 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu powstania kosztów.  

Koszty te obejmują:  

a) wynagrodzenie promotora,  

b) wynagrodzenia za recenzje,  

c) inne koszty bezpośrednie (delegacje, zakwaterowanie, itp.),  

d) koszty pośrednie w wysokości 30% kosztów wymienionych w pkt od a do c.  

 

Zapłata kosztów przewodu realizowana będzie w II ratach:  

rata I – po wszczęciu przewodu doktorskiego, rata ma charakter zaliczkowy i wynosi 5.000,00 
PLN,  

rata II – po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego 
doktora i obejmuje pozostałe koszty.  

 

§ 3 

1. Kandydat dokona zapłaty należności, o których mowa w § 2, na podstawie wystawionych przez 

Uczelnię faktur VAT.  

2. Strony ustalają, że zapłata nastąpi na konto bankowe Uczelni wskazane na fakturze VAT w 

terminie 21 dni od daty jej wystawienia.  

 

§ 4 

Kandydat zapłaci należności wynikające z postanowień niniejszej umowy bez względu na wynik 

przewodu doktorskiego.  

 

§ 5 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Uczelni.  



§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

Załącznik: kalkulacja kosztów  

 

 

 

 

 

 

 

Kandydat       Uczelnia  
 


