
UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA 
 

 

zawarta w dniu:  pomiędzy: 

 

Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisaną pod liczbą porządkową 30 do rejestru 

uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez pełnomocnika…………………………………………………………………... 

 

a panią/panem:  

 

Adres zameldowania:  

powiat                 województwo  

nr   PESEL  

  decyzją Dziekana  wpisaną/wpisanym na listę studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia 

     

Wydział …………….. studia  

kierunek      spec.  

    

która/który pełne prawa studenckie uzyska z chwilą immatrykulacji oraz złożenia ślubowania, zwaną/zwanego dalej Studentem. 

 

§ 1 

1. Uczelnia zobowiązuje się do zorganizowania kształcenia zgodnie z programem i formą studiów.  

2. Kształcenie może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. 

3. Uczelnia rozwija nowe metody nauczania, które mogą być wprowadzone w toku studiów w celu podnoszenia jakości kształcenia. 

4. Obowiązkiem Studenta jest zapoznanie się ze Statutem Uczelni, Regulaminem, Regulaminem Rekrutacji Online (dostępnymi w 

Dziekanacie i Wirtualnym Pokoju Studenta http://student.ahe.lodz.pl) oraz przestrzeganie tych przepisów. Student oświadcza, iż 

zapoznał się z prawem odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Uczelni. 

 

§ 2 

1. Student zobowiązany jest na mocy umowy wnieść określone opłaty. 

2. Opłatami, o których mowa w ust. 1 są: 

a) opłata za postępowanie rekrutacyjne w wysokości …. zł, 

b) wpisowe w wysokości 0 zł, 

c) opłata za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17 zł, 

d) czesne, 

e) inne opłaty określone w Cenniku opłat za usługi nieobjęte czesnym stanowiącym załącznik do umowy.  

3. Opłaty wymienione 2a, 2b, 2c powinny być uiszczone nie później niż w dniu złożenia dokumentów na studia  na numer konta  

bankowego zawarty w § 3 ust. 7 niniejszej umowy. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 e płatne są w przypadkach wskazanych w Cenniku i w terminach w nim podanych. 

 

§ 3 

1. Studia trwają 6 semestrów. 

2. Nieuczestniczenie w zajęciach dydaktycznych nie zwalnia Studenta z obowiązku uiszczania czesnego. 

3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. 

4. Student zobowiązany jest do zapłaty czesnego, w następujący sposób: 

a)  dla studentów I i II roku czesne za rok akademicki wynosi zł i rozłożone jest na 12 rat miesięcznych po   zł  każda, 

b) dla studentów III roku czesne za rok akademicki wynosi   zł i rozłożone jest na 9 miesięcznych rat  po    zł każda. 

5. Termin płatności czesnego upływa 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca semestru. 

W przypadku niedokonania wpłaty czesnego oraz innych opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 w terminie Student zobowiązany jest 

do zapłaty zaległej kwoty powiększonej o odsetki umowne za opóźnienie. Odsetki umowne za opóźnienie wynoszą w stosunku 

rocznym dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie od każdej zaległej kwoty, nie więcej jednak niż czterokrotność wysokości 

stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 

6. W przypadku przyjęcia na studia po upływie terminu płatności czesnego w danym miesiącu, Student zobowiązuje się do wpłaty  

zaległych rat czesnego w ciągu siedmiu dni licząc od daty podpisania niniejszej umowy. 

7. Wpłaty należy dokonać na indywidualny nr rachunku bankowego 

8. Za datę dokonania wpłaty czesnego uznaje się datę wpływu wpłaty na rachunek bankowy Uczelni.  

 

§ 4 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku zwiększenia kosztów utrzymania Uczelnia może dokonać z początkiem 

kolejnego semestru zmiany wysokości czesnego (waloryzacja umowna), przy czym każda zmiana wysokości czesnego nie może 

przekroczyć kwoty uzyskanej z przemnożenia wysokości czesnego wskazanej w § 3 ust. 4 przez wskaźnik inflacji za ubiegły rok 

liczony do miesiąca poprzedzającego zmianę wysokości czesnego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

powiększony o 10 % wysokości czesnego wskazanej w § 3 ust. 4.  

W przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności każda zmiana wysokości czesnego nie może przekroczyć 20 % wysokości 

czesnego wskazanej w § 3 ust. 4. Zmiana wysokości czesnego wymaga wydania stosownego Zarządzenia Kanclerza AHE, 

przekazania jego treści Studentowi oraz ogłoszenia treści Zarządzenia w gablocie w holu Uczelni, w Dziekanacie i w wirtualnym 

pokoju studenta na stronie http://student.ahe.lodz.pl, z zastrzeżeniem ust.2.  

http://student.ahe.lodz.pl/


2. Student, który nie wyraża zgody na zmianę czesnego, ma prawo w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o zmianie wysokości 

czesnego rozwiązać niniejszą umowę. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem semestru poprzedzającego 

nowy semestr, którego dotyczy zmiana wysokości czesnego. 

3. Oświadczenie Studenta o rozwiązaniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej w Dziekanacie Uczelni. W przypadku 

niezachowania przez Studenta formy oraz terminu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przyjmuje się, że Student wyraża 

zgodę na zmianę wysokości czesnego. 

4. Uczelnia może dokonać w oznaczonym okresie obniżenia wysokości czesnego określonego w § 3 ust. 4. Obniżenie wysokości 

czesnego dokonane będzie na podstawie Zarządzenia Kanclerza AHE, którego treść zostanie przekazana Studentowi oraz będzie 

ogłoszona w gablocie w holu Uczelni i w Dziekanacie, a także w wirtualnym pokoju studenta na stronie  http://student.ahe.lodz.pl 

, co będzie skutkować zmianą treści umowy- bez potrzeby podpisania aneksu. 

5. W przypadku zwiększania innych opłat, o których stanowi § 2 ust. 2 lit. e umowy, stosuje się ust. 1 i 2 powyżej, z tym, że podstawą 

przemnożenia jest, zamiast kwoty czesnego wskazanej w § 3 ust. 4, kwota zwiększanej opłaty wskazanej w cenniku. Zdanie 

pierwsze nie dotyczy opłat za legalizację dokumentów, wydanie dyplomu, wydanie odpisów w językach obcych, świadectwa, 

indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, wskazanych jednocześnie w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie art. 192 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym. 

6. Studentowi przysługuje prawo wyboru specjalizacji co skutkować może zmianą wysokości czesnego zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. W przypadku nie uruchomienia specjalizacji, o której mowa we wstępnej części umowy, student zobowiązany jest do 

zapłaty czesnego zgodnie z obowiązującym cennikiem za tę specjalizację, która jest dostępna dla danego roku studiów w ofercie 

uczelni. W sytuacjach opisanych powyżej nie stosuje się ust. 2. 

 

§ 5 

1. Nie później niż na pięć dni przed dniem, w którym zgodnie z ofertą Uczelni miały rozpocząć się zajęcia w ramach studiów objętych 

niniejszą umową, Uczelnia  ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy organizacja studiów będzie nieopłacalna i 

zostanie podjęta decyzja o nie prowadzeniu w danym roku akademickim zajęć w ramach studiów objętych niniejszą umową. 

Decyzję o nie prowadzeniu w danym roku akademickim zajęć w ramach studiów objętych niniejszą umową oraz o odstąpieniu od 

umowy podejmuje Rektor AHE. 

2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy przez Uczelnię powinno być złożone Studentowi na piśmie. 

 

§ 6 

1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3, Student ma prawo do rozwiązania umowy, przy czym dla jego skuteczności, oświadczenie takie 

należy złożyć na piśmie w Dziekanacie Uczelni. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie określonym w ust. 1 Uczelnia stosuje przepisy Kodeksu cywilnego,                   

w szczególności art. 746 Kodeksu cywilnego, dotyczące zwrotu wydatków poniesionych przez przyjmującego zlecenie na 

wykonanie umowy zlecenia i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.    

3. Niezachowanie formy czynności, o której mowa w ust. 1, będzie skutkowało dalszym naliczaniem czesnego w następnych 

miesiącach do końca trwania semestru. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Regulaminu Studiów, Regulaminu Rekrutacji Online i 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 
1. Student wyraża zgodę na wystawianie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, bez jego podpisu oraz zamieszczenie ich do 

jego wglądu i pobrania w Wirtualnym Pokoju Studenta. 

2. Zamieszczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w Wirtualnym Pokoju Studenta jest równoznaczne z możliwością 

zapoznania się przez Studenta z ich treścią. 

§ 9 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Załącznik, o którym mowa w § 2 ust. 2 e stanowi integralną część umowy. 

 

 

 

         Uczelnia                                                                                                 Student 

 

 

 

     _____________________________________                                                           ______________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Łódź, dn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://student.ahe.lodz.pl/


ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA Z DNIA  
zawartej pomiędzy Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi a Studentem OPŁATY ZA USŁUGI 

NIEOBJĘTE CZESNYM 

 
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATY UWAGI 

1 Duplikat dyplomu 90 zł **   

2 Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 zł **   

3 Duplikat indeksu 6 zł **   

4 Duplikat karty okresowych osiągnięć studenta 55 zł **   

5 Duplikat legitymacji studenckiej 7,50 zł **   

6 Dyplom 60 zł termin płatności - w dniu złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu 

7 Dyplom ukończenia specjalistycznego szkolenia z wybranej dziedziny 60 zł ** za każdą wersję językową 

8 Elektroniczna legitymacja studencka 17 zł termin płatności zgodnie z umową 

9 Grupy certyfikatowe z języka obcego (30 godz.) 390 zł opłata semestralna* 

10 Indywidualny tok studiów (ITS)                             200% czesnego  
na danym kierunku liczone od poczatku semestru w którym nastapiło 
złożenie podania o ITS -płatność do 5 dnia każdego miesiąca 

11 Indywidulana Organizacja studiów (IOS)  110% czesnego  
na danym kierunku liczone od poczatku semestru w którym nastapiło 
złożenie podania o IOS -płatność do 5 dnia każdego miesiąca 

12 Koszty za przesyłkę pocztową- Polska - list zwykły 2,50 zł **   

13 Koszty za przesyłkę pocztową- Polska - list polecony 4,50 zł **   

14 Koszty za przesyłkę pocztową- Polska - list za potwierdzeniem odbioru 7 zł **   

15 Koszty za przesyłkę pocztową- poza granicami Polski - list polecony 18 zł **   

16 
Koszty za przesyłkę pocztową- poza granicami Polski - list za potwierdzeniem 
odbioru 

21 zł ** 
  
 

17 Kserowanie dokumentów  5 zł ** dotyczy absolwentów 

18 Legitymacja studencka 5 zł termin płatności zgodnie z umową 

19 Odpis dyplomu w języku obcym 40 zł **   

20 Odtworzenie danych z toku studiów w duplikacie indeksu 120 zł **    

21 

Opłata za dodatkowe zajęcia/moduł kierunki:   

Administracja, Filologia polska, Kulturoznawstwo,                                
Pedagogika, Politologia, Transport 

70 zł 
opłata z 1 pkt ECTS                                                                                                 
- iloczyn liczby pkt ECTS obowiązującej na danym kierunku i stawki za 
punkty obowiazującej na danym kierunku (opłata semestralna)* 

Dziennikarstwo, Filologia obca, Pielęgniarstwo 80 zł 

Grafika, Taniec 110 zł 

22 Opłata za monit 20 zł   

23 Opłata za przedłużenie terminu rozliczenia semestru 

50 zł ** 
za przedłużenie do 7 dni po upłynięciu terminu wskazanego w 
harmonogramie roku akademickiego 

150 zł ** 
za przedłużenie do 14 dni po upłynięciu terminu wskazanego w 
harmonogramie roku akademickiego 

24 
Opłata za przedłużenie terminu złożenia dokumentów związanych 
z zakończeniem studiów 

50% czesnego  
obowiązującego na ostatnim semestrze studiów - opłata miesięczna płatna 
do 5 dnia każdego miesiąca 

25 Opłata za rozliczenie semestru po terminie 150 zł 
Opłata nie obowiązuje studentów, którzy uiścili opłatę 150 zł za 14 dni przedłużenia 
terminu rozliczenia semestru 

26 Powtarzanie roku/semestru                           100% czesnego  obowiązującego na danym kierunku* 

27 Reaktywacja - wznowienie studiów 270 zł **   

28 Różnice programowe 280 zł opłata semestralna za 1 zajęcia/przedmiot * 

29 Studia na dodatkowej specjalności/specjalizacji 25% czesnego  
na danym kierunku za każdą dodatkową wybieraną specjalność /specjalizację (w 
przypadku rożnych cen 25% liczone jest od tańszej spacjalizacji)* 

30 Studia na drugim kierunku 50% czesnego  
na danym kierunku (zniżka obowiązuje do czasu posiadnia statusu studenta 
na dwóch kierunkach)* 

31 Urlop dziekański - długoterminowy (semestralny, roczny)  10% czesnego  na danym kierunku  (płatne przed rozpoczęciem urlopu)** 

32 Urlop dziekański - krótkoterminowy (do miesiąca)  100% czesnego  na danym kierunku za każdy miesiąc (płatne przed rozpoczęciem urlopu)** 

33 
Uzupełnianie/powtarzanie przedmiotu (brakujące zajęcia w module, realizacja 
przedmiotu w czasie urlopu, dodatkowy lektorat) 

350 zł opłata semestralna za 1 zajęcia* 

34 Weksel 7 zł  

35 Zaświadczenie (w  tym wypełnianie druków) w jęz. obcym 35 zł** dot. studentów i absolw. do 30 dni po egzaminie dyplomowym 

36 Zaświadczenie (w  tym wypełnianie druków) w jęz. obcym 60 zł ** dot. absolw. od 31 dni po egzaminie dyplomowym i byłych studentów 

37 Zaświadczenie (w  tym wypełnianie druków) w jęz. polskim 10 zł ** dot. studentów i absolw. do 30 dni po egzaminie dyplomowym 

38 Zaświadczenie (w  tym wypełnianie druków) w jęz. polskim 35 zł** dot. absolw. od 31 dni po egzaminie dyplomowym i byłych studentów 

39 Zaświadczenie- TRANSKRYPCJA - w jęz. obcym 45 zł** dot. studentów i absolw. do 30 dni po egzaminie dyplomowym 

40 Zaświadczenie- TRANSKRYPCJA - w jęz. obcym 70 zł** dot. absolw. od 31 dni po egzaminie dyplomowym i byłych studentów 

41 Zaświadczenie- TRANSKRYPCJA - w jęz. polskim 20 zł** dot. studentów i absolw. do 30 dni po egzaminie dyplomowym 

42 Zaświadczenie- TRANSKRYPCJA - w jęz. polskim 45 zł** dot. absolw. od 31 dni po egzaminie dyplomowym i byłych studentów 

43 Zmiana grupy lektorskiej lub pierwotnego wyboru języka 50 zł**  

44 Zmiana kierunku 60 zł**  

*płatność do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego semestr 

** termin płatności w dniu złożenia podania/wniosku  

  

Uczelnia                                                                                           Student 

 

     _____________________________________                                                           ____________________________________ 

 

                                                                                                                                          Łódź, dn.  


