
Zaakceptowana uchwałą Senatu nr 140/06 z dnia 28 września 2006 r. 
 
 

 Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne 
      w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

 
 
Umowa zawarta w dniu ........................... pomiędzy Stronami: 
 
-  Panią/Panem ................................................................................................................................... 
    legitymującą/ym się ....................................................................................................................... 
    zamieszkałą/ym: ............................................................................................................................. 
    nr albumu .................................... 
    zwaną/ym dalej Studentem, a 
 
-  Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, zwaną dalej Uczelnią, 
    reprezentowaną przez dziekana / prodziekana Wydziału/.............................................................. 
    
    pełnomocnika rektora*.................................................................................................................... 
    upoważnionego  przez rektora do składania oświadczeń woli w imieniu  Uczelni.  
  

§ 1. 
 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160 ust. 3        
Ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr164, poz. 1365 z późn. zm.), 
zwanej  dalej Ustawą.  
      § 2. 
 
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art.9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporzą-
dzeń,  w tym: warunki kadrowe, materialne oraz wymagania wynikające z obowiązujących standar-
dów kształcenia, dotyczące prowadzenia kształcenia na kierunku ....................................................... 
i  zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z uwzględnieniem  
możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów). 

 
     § 3. 

1. Uczelnia oświadcza, że: 
 

1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy,                
a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz 
przedmiotów  wraz z liczbą godzin zajęć z uwzględnieniem ich różnych form, wykaz 
nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, 
miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych 
przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta (za pośrednictwem strony     
internetowej www.ae.wroc.pl oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczę-
ciem każdego semestru, 

   
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego 

..................................................................... 

..................................................................... 
do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do 
końca okresu wskazanego w § 2.pkt 1). 

  

http://www.ae.wroc.pl/


 
 

2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący  
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.ae.wroc.pl. 

 
3.  W całym toku studiów nie więcej niż 2/3 zajęć odbędzie się w.................................................., 
     a  pozostałe  około  1/3 we Wrocławiu / Jeleniej Górze*.  Student  zobowiązuje  się  przybyć 
     na zajęcia w obu miejscach na własny koszt.1) 

 
      § 4. 
 

1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat na zasadach określonych w Ustawie                 
w następujących wysokościach i terminach: 

 
a. wymaganych opłat za studia w wysokości ................ za semestr, płatne do ............................ 

    lub w wysokości ....................... miesięcznie,  płatne do ............... dnia  każdego miesiąca od 
    sierpnia   do   grudnia  i  od lutego  do  czerwca  (od  października  do  grudnia  i  od  lutego 
               do kwietnia)2), 
 

 b. innych opłat zgodnie z następującym wykazem: 
- za powtarzanie w wysokości 300 zł za przedmiot, (także z wpisem warunkowym na 

następny semestr, 
    -     za różnice programowe w wysokości ....................... za przedmiot3) , 

- za wystawianie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
     2.  Nieterminowe wnoszenie opłat spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 
 

3. Wysokość opłat może ulec zmianie w razie zmiany kosztów kształcenia. Zmiany kosztów 
kształcenia będą należycie udokumentowane, a korekta opłat zostanie dokonana na poziomie       
zapewniającym Uczelni pokrycie ponoszonych kosztów. Zmiana zostanie  wprowadzona 
aneksem do niniejszej umowy. 

    
§ 5. 
 

Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów                
o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania                 
o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania 
tego obowiązku obciążać będą Studenta. 
 
      § 6.    
  
Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez  Studenta i pisemnego powiado-
mienia go o możliwości odebrania dyplomu.     
 
________________________ 
1) Punkt wystąpi tylko w umowach dotyczących studiów w ośrodkach zamiejscowych;  może też mieć pierwsze zdanie  
   w wersji: „Pierwsze dwa lata studiów odbędą się w ..............................., a rok trzeci we Wrocławiu/Jeleniej Górze”. 
2) Student może wybrać opłatę semestralną lub miesięczną (ratalną bez zmiany umowy. Wersja płatności  miesięcznych 
   od sierpnia do grudnia  i lutego do czerwca wystąpi  w  umowach  ze studentami  przyjętymi  w  roku  akademickim 
   2005/2006 i 2006/2007, druga wersja (podana w nawiasach)  z  przyjętymi  wcześniej. 
3)  punkt  wystąpi  tylko w razie przyjęcia  na  magisterskie studia uzupełniające oraz  przeniesienia  się z innego 
    kierunku, uczelni itp. lub  reaktywacji. 
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§ 7. 
 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 
    ze skutkiem na koniec semestru, w którym nastąpiło wypowiedzenie: 
 

1) Uczelnia, w przypadku: 
- prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów, 
- niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z Umowy lub  

niepodpisania aneksu, o którym mowa w § 4 p. 2. 
 

2) Student, w przypadku: 
- złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, 
- niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z Umowy. 
 

2. Uczelnia nie zwraca opłat wniesionych za czas studiów do końca semestru określonego w ust. 1. 
 
      § 8. 
 
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy 
     Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszech- 
     nych właściwych dla siedziby Uczelni. 
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
     Stron. 
 
  Uczelnia       Student 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
Senat upoważnia właściwych dziekanów, prodziekanów i pełnomocników rektora do dokonywania 
adaptacji treści tej umowy do różnych zastosowań (studia miejscowe, zamiejscowe, podyplomowe, 
doktoranckie) zwłaszcza  poprzez stosowanie rozwiązań podanych w przypisach oraz stosowanie 
określeń Słuchacz lub Doktorant w miejsce słowa Student. 
 
 
 
 
*  niepotrzebne skreślić 
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