AKADEI'IIA FINANSOW I B|ZNESU VISTULA
02'787 \Narszawa, ul' StoklosY 3
WYDZIAL HUMANISTYCZNY
35 B
06, 100 Puttusk, ul. Mickiewicza

tel, (23) 692 9726' 692 9856,692 9862

[pieczg6 szkoty]

UMOWA W SPRAWIE WYSOKOSCT I WARUNKOW POBIERANIA

opr,AT zwr4zLNycH z DDBYWANIEM STUDToW
zawartaw dniu
... pomigdzy:
Akademi4 Finans6w i Biznesu Vistula zsiedzibq w Warszawreprzy ul. Stoklosy 3, wpisan4 do
rejestru uczelni niepublicznych i zwiqzkow uczelni niepublicznych pod numerem 2 na podstawie
decyzji MEN nr DNS-3-TBMl54l9l, zwarq dalej ,,Uczelni4", reprezentowanq pruez Dyrektor
Generaln4 Barbarg Smuk, a
Panem/Paniq ....
zamieszkalymlzamreszkalq
PESEL
zw any ml zw anq, dalej

S

tudentem.

Przedmiotem Umowy

jest

$1
okreSlenie wysokoSci

i

warunk6w pobierania opNat zwiqzanych

z odbywaniem studi6w.

1.

2.

1.

-

$2

Uczelnia oSwiadcza, 2e jest niepublicznq,szkolqv'rylszq, dzialajqcqna podstawie decyzji MEN nr
DNS-3-TBM|5419I i spelnia wymagania okreSlone w ustawie z 20 hpca 2018 r" - Prawo
o szkolnictwie wyZszym i nauce (Dz.U.22018 r.poz.1668,zp62f.zm),zwanej dalej ,,Ustaw4",
oraz wydanych na jej podstawie rozporz4dzeniach. Uczelnia jest uprawniona do pobierania oplat
za uslugi edukacyjne.
Uczelma oSwiadcza, ze studia podjgte przez osobg przyjgtq na studia kohczq siE uzyskaniem
tytulu zawodowego licencjata/magistra*, nadawanego zgodnie z przysNtguj4cymi Uczelni
uprawnieniami.

$3

Uczelnia dziatajqc zgodnie z Ustaw4 oraz Regulaminem Studi6w zobowiqzuje sig Swiadczyi
ustrugi edukacyjne na wysokim poziomie dzigki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracownik6w
naukowo-dydaktycznych, polegaj qce na umozliwieniu Studentowi:
1) wysluchania okreSlonych w programie wyklad6w;
2) uczestniczenia w wymaganych zajgciach obowi4zkov\ych (6wiczeniach, lektoratach
i konwersatoriach) oruz ich zalrczeniach'.

niepotrzebne skreSlii
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3)

przyst4pienia do egzamin6w przewidzianych
egzaminu dyplomowego;

w programie

studi6w, przyst4pienia do

a Student zobowi1zuje sig do:

1)

2)
3)
4)

2.

systematycznego i aktywnego zdobywania wiedzy;
przestrzegania obowi4zuj4cych w uczelni przepis6w, a w szczeg6lnoSci: respektowania
postanowieri Regulaminu Studi6w, uchwal Senatu, Rady Wykonawczej oraz zarzqdzen
Kanclerza i Rektora;
terminowego regulowania oplaty zanaukg - Izw. czesnego;
terminowego regulowania innych dodatkowych nale2noSci.

Uczelnia zapevr,nia Studentom mo2liwoS6 skorzystania z:

1) stypendi6w socjalnych, stypendi6w Rektora oraz innych Swiadczeri
z ob owiqzuj4cymi przepi s ami

zgodnie

;

2) uczestnictwa w kolach naukowych,

klubach studenckich prowadzonych przez samorz4d

studencki;

3)

pomocy Biura Karier i Praktyk Studenckich w zakresie odbycia praktyk zawodowych
i poSrednictwa w uzyskaniu pracy oraz doradztwa zawodowego.

$4
W czasie trwania studi6w, jeheli program studi6w dla danego kierunku przewiduje, odbywaj4

sig

obowi4zkowe praktyki zawodowe w ramach programu studi6w"

1.

2,

$s

Nauka w Uczelni jest platna. Student zobowtqzany jest do wnoszenia nastgpuj4cych oplat:
1) czesnego;
2) innych oplat zwiqzanych ze Swiadczonymi przez Uczelnig uslugami edukacyjnymi, w tym
oplat za p owtarzanie zaj E6.
WysokoSd czesnego za caly okres studi6w dla student6w rozpoczynaj4cych ksztalcenie w roku
akademickim 20 19 I 2020 wyno si :
1) studia
III rok studifw
I, II rok studifw
hnlata roczna)
rocz.na)
hnlata
Kierunek studifw
slacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

ADMINISTRACJA

2.000 zl

3.600 zl

2.100 zl

3.700 zl

BEZPIT,CZENSTWO
NARODOWE

2,000 zl

3.500 zl

2.'1.00

zl

3.600 zl

TIISTORIA

2.000 zl

3.000 zl

2.100 zl

3.100 zl

PEDAGOGIKA

2.000 zl

3.000 zl

2.100 zl

3"100 zl

POLITOLOGIA

2.000 zl

3.500 zl

2.100 zl

3.600 zl

2)

studia

Kierunek studifw

II rok studifw
holata roczna)

I rok studifw
hnlata rocz.na)
stacjonurne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

HISTORIA

2.000 zl

3.000 zl

2.100 zl

3.100 zl

PEDAGOGIKA

2.000 zl

3"000 zl

2.100 zl

3.100 zl

POLITOLOGIA

2.000 zl

3.500 zl

2.100 zl

3.600 zl
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3)

ednolite studia maeisterskite
iednolite

Kierunek studidw

PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

L II, III rok studidw
hnlata rocz.na)

IV,

Y rok studidw
hnlata roczna)

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

2.000 zl

3.000 zl

2.100 zl

3.100 zl

4)

3.

4.

5.

6,
7.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

studia stacjonarne prowadzone w jgzyku polskim dla student6w - cudzoziemc6w:
a) I rok i II rok studi6w pierwszego stopnia: 3.500 zN;
b) III rok studiow pierwszego stopnia: 3.600 zL;
c) I rok studi6w drugiego stopnia: 3.500 zN;
d) II rok studi6w drugiego stopnia: 3.600 zN;
5) na studiach niestacjonarnych prowadzonych w jgzyku polskim studenci - cudzoziemcy
wnosz4 czesne w wysokoSci okreSlonej w ust. 2 pkt, l-3.
Formy i terminy ptatnoSci czesnego:
1) oplata jednorazowa (roczna) niep62niej niz do dnia 15 pu2dziemika;
2) opNata semestralna (% oplaty rocznej): za semestr zimowy nie p62niej niz do dnia
15 pa2dziernika, za semestr letni nie p62niej niz do dnia 1 matca.
Wszystkie oplaty powinny byi wnoszone na indywidualne konto bankowe zaNoaone studentowi
przez Uczelnig, kt6rego numer zostanie podany do wiadomoSci studenta z chwilqprzyjgciana
studia. Za dzief wplaty uznaje sig dzieri wplywu pienigdzy na ten rachunek. W przypadku
op6Znienia we wnoszeniu kt6rejkolwiek z oplat, wpl.ata powinna uwzglgdniai odsetki
w wysokoSci ustawowej"
Op6Znienie termin6w oplacania przez Studenta naleznego czesnego oraz wszelkich innych
naleznoSci finansowych wobec LJczelni skutkuje wstrzymaniem przez Uczelnig wszelkiego
rodzaju zaSwiadczefi i poSwiadczeh dokument6w (w tym m.in. stemplowania legitymacji) do
czasu ure gul owan ia przez S tudenta ws zelkich naleZnych platno Sci.
W przypadku op6Znienia we wnoszeniu opNatprzek,raczajqcego okres 1 miesi4ca, Student mohe
byc, zgodnie z Regulaminem Studi6w, skreSlony z listy student6w, co skutkuje wygaSnigciem
niniejszej umowy.
SkreSlenie Studenta z listy student6w Akademii Finans6w i Biznesu na skutek rczwtqzanialub
rezygnacji z umowy nie zwalnia go z obowiEzku uregulowania zaleglych oplat. Student,
skreSlony z listy na podstawie $ 5 ust. 6, mo2e ubiega6 sig o ponowne przyjgcie na Uczelnig
dopiero p o wni e sieniu ws zelk ich zaleglych oplat.

$6

Student skreSlony z listy student6w, kt6ry wznawia studia, pLaci wpisowe i pelne czesne,
zzastrzeleniem ust. 3.
Student pov'ftarzaj4cy rok studi6w lub wznawiajqcy studia wnosi czesne w wysokoSci
obowi4zuj4cej w danym roku akademickim.
Student, kt6ry wznawia studia na ostatnim semestrze i w trakcie dotychczasowych studi6w
zaliczyN wszystkie przedmioty objgte planem studi6w z v'ryjqtkiem seminarium dyplomowego
wnosi pelne wpisowe oraz opNatg semestraln? czesnego obnizon4 o polowg.
Student pov'rtarzajqcv przedmioty (wpis warunkowy) wnosi oplatg w wysokoSci 400 z1zakaZdy
povttaruany przedmiot. Student pov'ftarzajqcy seminarium dyplomowe wnosi oplatg semestraln4
czesnego obniZon4 o polowg.
W sltuacji nadzv'ryczajnych zdarzeh losowych oplaty, mog4 zostat decyzjq Dyrektora
Finansowe go rozlohone na raty bqdL teL w czESci lub w caloSci umorzone.
Decyzja o kt6rej mowa w ust. 5 dotyczy wyNqcznie student6w kt6rzy uzyskali wpis warunkowy
lub powtar zaj qcy ch s eme str.
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1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.

5.

ktlrzy

s8
W okresie urlopu dziekariskiego Student nie wnosi oplat czesnego.
Student oraz kandydat na studia maj4 prawo do rezygnacji ze studiowania na Uczelni
w dowolnym momencie.
Rezygnacja ze studi6w .vqlmaga formy pisemnej. Pismo zawierajqce oSwiadczenie o rezygnacjr
Student sklada we wlaSciwym dziekanacie.
Studenci sq rozliczani finansowo proporcjonalnie do liczby tygodni (w przypadku studi6w
stacjonamych) lub liczby zjazd6w (w przypadku studi6w niestacjonarnych), kt6re uplyngly do
daty zloaeniarezygnacji ze studi6w lub podjgciaprzezDziekana Wydzialu decyzji o skreSleniu
z listy student6w.
W przypadku rezygnacji ze studi6w Student jest zobowi4zany do wniesienia oplaty za zajEcia,
kt6re zostaly dla niego zorganizowane do dnia zlo2eniarezygnacji.
W przypadku skreSleniazlisty student6w zinnych powod6w ni2 okreSlone w ust" 3, Student jest
zobowtqzany do wniesienia oplaty za zajgcia, kt6re zostaly dla niego zorganizowane do dnia
podjgcia decyzji o skreSleniu z listy student6w.
Student, kt6ry sklada rezygnacjE przed wplxq raty czesnego okreslonej w $ 5 ust. 3, jest
zobowr4zany do wniesienia oplaty za zqgcia, kt6re zostaly dla niego zorganizowane do dnia
zlozenrarezygnacjr.
Przed odebraniem dokument6w Student jest zobowiqzany do zlo2enia wniosku o rozhczenie
finansowe oraz wypelnionej karty obiegowej .

$e
Uczelniapobiera oplaty zarydanie dokument6w okreSlone przez ministra wla6ciwego do spraw
szkolnictwawyhszego.
Oplatg za wydanie dyplomu ukoficzenia studi6w naIely wnieS6 przed datq egzaminu
dyplomowego.
rJcze\nia zastrzega sobie prawo zmiany wysokoSci wszystkich oplat okre6lonych w niniejszej
umowie w granicach ekwiwalencji Swiadczei, gdyby w trakcie wykonywania niniejszej umowy
nast4pily nadzv,ryczajne zmiany stosunk6w gospodarczych, kt6rych wczeSniej nie udalo sig

przewidziel

4.

$7

uczestniczq w objeLdzie naukowym wnosz? oplatg
w wysokoSci 50o/o calkowitego kosztu objazdt naukowego.
Informacja o calkowitym koszcie objazdu naukowego podawana jest do wiadomoSci Studenta
w terminie nie kr6tszymni2 30 dni przed planowanym terminem objazdu naukowego.

Studenci kierunku historia,

i kt6re sQ niezalelne od Uczeln| a takle

gdyby na skutek

zarz4dzen

administracyjnych (tzw. akty wLadzy) Uczelnia musiala ponieSi dodatkowe koszty.
Uchwaly Rady Wykonawczej, okre6laj4ce wysokoS6 oplat i terminy ich uiszczania, podaje siE
r6wniez do wiadomoSci student6w przezwywieszenie ogloszeri na terenie Uczelni. S4 one takze
dostgpne w dziekanatach Uczelni.
Podpisuj4c niniejsz4 umowg student oSwiadcza, 2e zapoznaN sig z Regulaminem Studi6w oraz
zobowiqzuje sig do jego przestrzegania.

$10

Umowa zostaje zawarta na okres trwania studi6w i wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
2. Umowa wygasa, poza innymiprzypadkami okreSlonymi w umowie, z dniem ukoriczenia studi6w
tj. dat4 zLohenia e gzaminu dyplomowe go.
3. Rozwi4zanie lub wygaSniecie niniejszej Umowy nie wplywa na obowiqzywanie tych jej
postanowieri, kt6re zuwagi na sw6j przedmiot zachowuj4 moc tj. w szczeg6InoSci dotyczqcych
obowi4zku wniesienia oplat za studia.
$11
Zmiany w umowie wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

1.
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$12

W sprawach nieuregulerwany*h niniejszq urnowE maj4 zastoserwanie przepisy Krrdeksu cywilneg*
oraz prz*pisy reguluj4ee zasady ftrnkcjonowania uczelni niepublicanych, takie przepisy wer.urqtrzne
wydane przez wladze Uczelni.
$13

Umowa zosrala sporz4dzona w dwoch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron"
STUDENT

UCUtrLNIA

Zgaldt na wykorrystanie wizerunku
Padpisujqc niniejszq umowg student oSwiadcza, Ee wyra*a nieotlplatnie nieodwolalnq zgadg na
wykorzystywanie sv)ego wizerunku, 1r., caloici, ct takze w postaci dowolnych .fragmentdw,
w szczegdlnoici w y,ybranych przez Akademig Ftnansdw I Biznesu audycjach araz publikacjach, jak
Biznesu akcjach promocyjnyclt
rdwnie2
organizowanych przez Akadernig Finansdw
przygotowSnvanych materialath promocyjnych oraz reklamach, Nieodplatne upowainienie,
o kt|rym mowo pawyiei, odnosi sig do nieograniczonego ilolciowo, czasowo terytorialnie
karzystania z wizerunku studenta na wseystkich polach elaplo*tacji.

i

i

w

STUDENT

i

(SrrptNr)

Strona 5 z 5

