Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2020 Rektora UKSW z dnia 10 września 2020 r.

Egzemplarz umowy:
*Wnioskującego
*UKSW

UMOWA NR ………………
O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO / POTWIERDZENIA UKOŃCZENIA
STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE*

zawarta w dniu ………

w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP 525-00-12-946, zwanym dalej „UKSW”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………
na podstawie Pełnomocnictwa
…………………………………………
a

…………………………………………………………………., zamieszkałym w …….

Adres …...........................................................................................................
NIP .................................................................................................................
zwanym dalej „Wnioskodawcą”:
o następującej treści:

§1
1.

UKSW podejmuje się przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego stopnia ………………
z dziedziny nauk ………………………………. w dyscyplinie …………………………………………………….
uzyskanego za granicą/ dyplomu ukończenia studiów za granicą / potwierdzenia ukończenia
studiów na określonym poziomie*, zwanego dalej postępowaniem, wszczętego z dniem …………
złożenia wniosku.

2.

UKSW oświadcza, iż posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego/ doktora** w dyscyplinie naukowej objętej postępowaniem.
§2

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania.
2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania ustalona Zarządzeniem Rektora UKSW
wynosi …………………… (słownie: ………………………………).
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§3
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania
nostryfikacyjnego w terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania przedmiotowej umowy na
rachunek bankowy UKSW …………………………………
2. Dokonując wpłaty należy wskazać imię i nazwisko, oraz numer umowy.
3. Za termin płatności należności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy UKSW.
4. Brak opłaty, w terminie wskazanym w § 3 ust.1 umowy, spowoduje pozostawienie wniosku bez
dalszego procedowania.
5. UKSW zobowiązuje się do wydania zaświadczenia po przeprowadzeniu postępowania w terminie
90 dni liczonych od dnia wszczęcia postępowania.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego., w szczególności rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za
granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz.
1881), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1877) oraz Uchwała Nr 29/2020 Senatu UKSW z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą, dyplomów ukończenia studiów za
granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
2. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciom przez
sąd właściwy miejscowo dla UKSW.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron umowy.

UKSW:

………………………………………….
/data, podpis i pieczęć/

Wnioskodawca:

………………………………………..
/data i podpis/

* Niepotrzebne skreślić
** Dotyczy nostryfikacji stopni naukowych
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