Klauzule niedozwolone stosowane w umowach uczelni publicznych
i niepublicznych ze studentami:
Numer wpisu: 1922
Data wpisu: 2010-04-27
Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi
"W przypadku skreślenia studenta z powodu niedostatecznych postępów w nauce, zalegania z
zapłatą czesnego lub rezygnacji z pobierania nauki w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień,
wrzesień student zobowiązany jest do zapłaty czesnego za te miesiące. Podobna metoda
naliczania czesnego obowiązuje także w stosunku do studentów, którzy przesunęli termin
oddania pracy dyplomowej i w związku z tym nie zaliczyli semestru końcowego, a egzamin
dyplomowy odbywa się w trybie indywidualnym"
Numer wpisu: 1921
Data wpisu: 2010-04-27
Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi
"W okresie wakacyjnym tj. za lipiec, sierpień, wrzesień student uiszcza niepełne czesne w
wysokości 75% pełnej stawki miesięcznej"
Numer wpisu: 1844
Data wpisu: 2010-02-25
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach
"W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji lub otrzymania decyzji o skreśleniu z listy
studentów, zwrot dokumentów nastąpi po uregulowaniu zaległych opłat (według stanu na dzień
podjęcia decyzji o skreśleniu lub złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów) oraz złożenia karty
obiegowej"
Numer wpisu: 1593
Data wpisu: 2009-05-13
Uniwersytet Warszawski w Warszawie
"Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ustalonej opłaty w przypadku zmian w
programie studiów albo z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy."
Numer wpisu: 1592
Data wpisu: 2009-05-13
Uniwersytet Warszawski w Warszawie
"W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu: niepodjęcia studiów; rezygnacji ze studiów
oraz wydalenia z Uczelni, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, np. z przyczyn losowych, dziekan na wniosek zainteresowanego może zgodnie z
uchwałą Senatu Uczelni podjąć decyzję o zwrocie opłaty."
Numer wpisu: 1297
Data wpisu: 2008-01-18
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Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
" Opłaty w postaci wpisowego oraz czesne nie podlegają zwrotowi"
Numer wpisu: 1288
Data wpisu: 2007-11-30
Wyższa Szkoła Działalnosci Gospodarczej w Warszawie
"Rektor może dokonywać interpretacji postanowień Regulaminu."
Numer wpisu: 1287
Data wpisu: 2007-11-30
Wyższa Szkoła Działalnosci Gospodarczej w Warszawie
"Zarządzenia, o których mowa w § 1 ust. 2 o treści - nauka w Uczelni jest odpłatna,
szczegółowe regulacje dotyczące opłat określają zarządzenia Kanclerza WSDG - podaje się do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Uczelni."
Numer wpisu: 1286
Data wpisu: 2007-11-30
Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
"Wysokość czesnego może się zmienić. Zmiana nie może następować częściej niż raz w
semestrze."
Numer wpisu: 1285
Data wpisu: 2007-11-30
Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
"Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji ze studiów może nastąpić w powodu: a) śmierci członka
rodziny (rodzice, współmałżonek, dziecko) po przedstawieniu stosownego dokumentu; b)
długotrwałej choroby udokumentowanej świadectwem lekarskim. W powyższych sytuacjach
studentowi przysługuje zwrot ostatniej raty pod warunkiem, że rezygnacja została zgłoszona
przed upływem jednego miesiąca od daty jej wpłacenia."
Numer wpisu: 1284
Data wpisu: 2007-11-30
Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
"Student uiszczający czesne w ratach, w sytuacjach określonych w pkt 17 Regulaminu - tj.
rezygnacji ze studiów w WSDG lub niepodjęcia studiów albo skreślenia z listy studentów zwrot
opłat nie przysługuje - zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty czesnego należnego za
semestr, w którym nastąpiło zakończenie nauki"
Numer wpisu: 1283
Data wpisu: 2007-11-30
Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
"W sytuacji rezygnacji ze studiów w WSDG lub nie podjęcia nauki albo skreślenia z listy
studentów zwrot opłat nie przysługuje."
Numer wpisu: 1279
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Data wpisu: 2007-11-28
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
" Student rezygnujący z własnej woli ze studiów w trakcie semestru ma obowiązek wniesienia
całości opłaty za dany semestr"
Numer wpisu: 1278
Data wpisu: 2007-11-28
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
" Student skreślony z listy studentów ma obowiązek wnieść opłaty do pełnej wysokości
obowiązujących za dany semestr"
Numer wpisu: 1277
Data wpisu: 2007-11-28
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
" Skreślenie z listy studentów na wniosek kwestury z powodu nie wnoszenia czesnego przez
osoby, którym udzielono zgody na opłaty w ratach miesięcznych nie zwalnia z obowiązku
wniesienia opłat za cały semestr pod groźbą niewydania studentowi ewentualnie żądanych
świadczeń i wszczęcia procedury egzekucyjnej"
Numer wpisu: 1276
Data wpisu: 2007-11-28
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
" Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należnych opłat
do końca semestru przez osoby, którym udzielono zgody opłaty w ratach miesięcznych"
Numer wpisu: 1275
Data wpisu: 2007-11-28
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
" Przedstawiona na piśmie rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie jest podstawą do
zwrotu żądanej części czesnego"
Numer wpisu: 1263
Data wpisu: 2007-09-10
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze
"Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należnych opłat
do końca semestru przez osoby, którym udzielono zgody na opłaty w ratach miesięcznych"
Numer wpisu: 1262
Data wpisu: 2007-09-10
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze
"Przedstawiona na piśmie rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie jest podstawą do
zwrotu żądanej części czesnego"
Numer wpisu: 1261
Data wpisu: 2007-09-10
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Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze
"Student rezygnujący z własnej woli ze studiów w trakcie semestru, ma obowiązek wniesienia
całości opłat za dany semestr"
Numer wpisu: 1260
Data wpisu: 2007-09-10
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze
"Student skreślony z trakcie semestru z listy studentów ma obowiązek wnieść należne czesne
oraz pozostałe opłaty za ten semestr w pełnej wysokości"
Numer wpisu: 1232
Data wpisu: 2007-08-22
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
" W przypadkach określonych w par. 7, w sytuacji, gdy student opłacił czesne z góry Uczelnia
zwraca czesne wpłacone ponad kwotę określoną w par. 8 ust. 2, pomniejszone o opłatę karną
wskazaną w par. 8 ust. 3."
Numer wpisu: 1231
Data wpisu: 2007-08-22
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
" Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie jednego
miesiąca od momentu złożenia pisemnej rezygnacji bądź skreślenia go z listy studentów, opłaty
karnej w wysokości 450 zł."
Numer wpisu: 1230
Data wpisu: 2007-08-22
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
" W przypadku określonych w par. 18, w sytuacji, gdy student opłacił czesne z góry Uczelnia
zwraca wpłacone czesne w wymiarze wynoszącym 80% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy
kwotą czesnego należnego za dany rok akademicki a kwotą określoną w par. 19 ust. 2."
Numer wpisu: 1229
Data wpisu: 2007-08-22
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
" Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie jednego
miesiąca od momentu złożenia pisemnej rezygnacji bądź skreślenia go z listy studentów, opłaty
karnej w wysokości 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą czesnego należnego za
dany rok akademicki a kwotą określoną w ust. 2. Obliczeń wysokości płatności dokonuje się
zgodnie ze wzorem: OK = (CR-P)*20%, gdzie: OK- opłata karna, CR- wysokość rocznego
czesnego zgodnie z zadeklarowaną formą płatności, P- wysokość płatności."
Numer wpisu: 1228
Data wpisu: 2007-08-22
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
" (...) Obliczeń wysokości płatności dokonuje się zgodnie ze wzorem: P=(CR/10)*T; Tmax = 10,
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gdzie: P- wysokość płatności, CR- wysokość rocznego czesnego zgodnie z zadeklarowaną formą
płatności, T- ilość miesięcy od dnia 1 września w danym roku akademickim do momentu złożenia
pisemnej rezygnacji ze studiów, bądź skreślenia z listy studentów w sytuacji, gdy nie złożył
pisemnej rezygnacji, Tmax- maksymalny mnożnik T. Wybrano 10, gdyż w takim okresie
prowadzone są zajęcia na Uczelni (z uwzględnieniem okresu sesji letniej)"
Numer wpisu: 956
Data wpisu: 2006-11-27
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
„Bezskuteczny upływ terminu uiszczenia raty czesnego uznaje się za wyrażenie woli rezygnacji
ze studiów, jeżeli zaległa rata nie została uiszczona w ciągu czternastu dni od dnia upływu
terminu uiszczenia. Rezygnacja wywołuje skutek piętnastego dnia po upływie terminu uiszczenia
raty”
Numer wpisu: 955
Data wpisu: 2006-11-27
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
„Z zastrzeżeniem ust. 4, za wyrażenie woli rezygnacji ze studiów uznaje się zaniechanie
uiszczenia w terminie raty czesnego”
Numer wpisu: 954
Data wpisu: 2006-11-27
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
„Interpretacji postanowień regulaminu studiów dokonuje rektor. Ustalenia interpretacyjne nie
mogą być sprzeczne z przepisami statutu Szkoły”
Numer wpisu: 917
Data wpisu: 2006-11-09
Politechnika Wrocławska we Wrocławiu
„Zwrot opłaty, po potrąceniu 10% kwoty nominalnej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy
student nie podjął studiów. Wniosek o zwrot opłaty musi być złożony nie później niż 2 tygodnie
po rozpoczęciu semestru i wymaga formy pisemnej”
Numer wpisu: 903
Data wpisu: 2006-10-18
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
„Skreślenie z listy studentów nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej
dokonanych opłat”
Numer wpisu: 902
Data wpisu: 2006-10-18
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
„Z powodu nieuiszczenia opłaty w terminie student może zostać skreślony z listy studentów.
Skreślenie nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych wpłat”
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Numer wpisu: 901
Data wpisu: 2006-10-18
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
„Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadkach określonych w regulaminie
studiów. Skreślenie nie powoduje przysługiwania prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z
wcześniej wniesionych opłat”
Numer wpisu: 847
Data wpisu: 2006-09-01
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
„Wszystkie prace powstałe w czasie studiów w Uczelni stają się jej własnością, stanowiącą
udokumentowanie procesu kształcenia”
Numer wpisu: 835
Data wpisu: 2006-08-25
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
„W przypadku przerwania studiów w trakcie semestru, student zobowiązany jest do zapłacenia
czesnego za cały semestr, a czesne zapłacone nie podlega zwrotowi”
Numer wpisu: 834
Data wpisu: 2006-08-25
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
„Rozwiązanie umowy w trakcie trwania semestru nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości
czesnego wymagalnego za bieżący semestr.
Numer wpisu: 833
Data wpisu: 2006-08-25
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
„Czesne nie podlega zwrotowi, jeżeli student w trakcie semestru przerwał studia”
Numer wpisu: 804
Data wpisu: 2006-08-03
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie
„W przypadku rezygnacji ze studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w
Sopocie lub w przypadku skreślenia z listy studentów z przyczyn regulaminowych wpłacone
czesne, za dany semestr i wszystkie poprzednie nie podlega zwrotowi”
Numer wpisu: 803
Data wpisu: 2006-08-03
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie
„Wysokość opłaty dodatkowej za udzielenie urlopu dziekańskiego z powodów innych niż
zdrowotne – 250 PLN”
Numer wpisu: 802
Data wpisu: 2006-08-03
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie
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„Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego stosownie do aktualnych
kosztów organizacji prowadzonego procesu dydaktycznego i prowadzonej działalności
statutowej”
Numer wpisu: 759
Data wpisu: 2006-06-20
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
„Student ma prawo do rozwiązania umowy z końcem danego semestru tj. z dniem 28 lutego w
semestrze zimowym i z dniem 30 września w semestrze letnim (...)”.
Numer wpisu: 758
Data wpisu: 2006-06-20
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
„Student przenosi na Uczelnię autorskie prawa majątkowe do swojej pracy dyplomowej
(licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej) przygotowanej w ramach studiów realizowanych w
SWSPiZ. Przeniesienie praw autorskich następuje nieodpłatnie na wszystkich polach eksploatacji,
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”
Numer wpisu: 757
Data wpisu: 2006-06-20
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
„Student ma prawo rozwiązać umowę z końcem danego semestru tj. z dniem 28 lutego w
semestrze zimowym i z dniem 30 września w semestrze letnim, przy czym oświadczenie takie
powinno być złożone w formie pisemnej, w sekretariacie Uczelni, jeden miesiąc przed końcem
każdego semestru”
Numer wpisu: 756
Data wpisu: 2006-06-20
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
„Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszej umowy, które nastąpi poprzez
zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, nie wymaga to
wypowiedzenia warunków niniejszej umowy. Zarządzenia podane zostanie do wiadomości
studentów przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej oraz w dziekanacie”
Numer wpisu: 728
Data wpisu: 2006-05-29
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
„Wysokość czesnego może ulec zmianie, jednak nie wcześniej niż przed rozpoczęciem kolejnego
roku akademickiego”
Numer wpisu: 727
Data wpisu: 2006-05-29
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
„Przerwanie studiów, ich niepodjęcie lub skreślenie z listy studentów z przyczyn leżących po
stronie studenta powoduje brak możliwości zwrotu uiszczonego już czesnego”
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Numer wpisu: 726
Data wpisu: 2006-05-29
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
„Nieusprawiedliwione zaleganie z uiszczeniem czesnego lub innych opłat spowoduje skreślenie z
listy studentów”
Numer wpisu: 725
Data wpisu: 2006-05-29
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
„Student Szkoły może przenieść się do innej uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki
wynikające z przepisów porządkowych uczelni zawodowej”
Numer wpisu: 671
Data wpisu: 2006-04-05
Uniwersytet Wrocławski
„Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów chyba, że rezygnacja
jest wynikiem okoliczności niezależnych od studenta”
Numer wpisu: 654
Data wpisu: 2006-04-03
Uniwersytet Opolski w Opolu
„Opłata za studia i inne formy kształcenia, nie podlega zwrotowi po dniu planowanego
rozpoczęcia zajęć”
Numer wpisu: 647
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
„Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 Student ma prawo do rozwiązania umowy z końcem danego
semestru tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym, i z dniem 30 września w semestrze
letnim (…)”
Numer wpisu: 646
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
„W przypadku uchybienia terminowi płatności, Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek
umownych w wysokości 5% czesnego, ale nie więcej niż 10 zł za każdy miesiąc opóźnienia”
Numer wpisu: 645
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
„W przypadku wpłaty po terminie Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w
wysokości 10% czesnego, ale nie więcej niż 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia (niezależnie od
wysokości czesnego)”
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Numer wpisu: 644
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
„Zwłoka w opłatach czesnego spowoduje naliczanie odsetek umownych w wysokości 2,00 zł za
każdy dzień zwłoki”
Numer wpisu: 643
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
„Wysokość czesnego może ulegać zmianom w zależności od infl acji i aktualnych kosztów
kształcenia”
Numer wpisu: 642
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
„Wysokość opłat wymienionych w p. a, b, d ustala Rektor i podaje w formie zarządzenia do
wiadomości, przed rozpoczęciem roku akademickiego”
Numer wpisu: 625
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy
„W przypadku rezygnacji studenta z nauki w trakcie semestru, wpłacone w całości czesne za
cały semestr nie podlega zwrotowi”
Numer wpisu: 624
Data wpisu: 2006-04-03
Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy
„Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wysokości opłat”
Numer wpisu: 614
Data wpisu: 2006-01-03
Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku
„W przypadku opóźnienia w płatności czesnego student ponosi następujące konsekwencje: (...)
od 30 do 40 dni kara w wysokości 100 zł”
Numer wpisu: 613
Data wpisu: 2006-01-03
Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku
„Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego po uchwaleniu zmian przez
Senat, zgodnie ze statutem Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku”
Numer wpisu: 580
Data wpisu: 2005-12-02
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
„Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przekroczenia terminu płatności, moje
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pierwotnie zadeklarowane zobowiązania wobec WSE zostaną zaktualizowane do wysokości
czesnego obowiązującego w przypadku rozłożenia płatności na IV raty”
Numer wpisu: 579
Data wpisu: 2005-12-02
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
„Przed upływem 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć pierwszego semestru na pisemny wniosek
studenta składającego rezygnację ze studiów, przysługuje mu zwrot 80% wniesionej opłaty
czesnego za semestr. Po upływie tego terminu zwrot nie przysługuje”
Numer wpisu: 578
Data wpisu: 2005-12-02
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
„Za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w złożeniu pracy dyplomowej student musi wnieść na
konto Szkoły dodatkową opłatę w wysokości 500 zł”
Numer wpisu: 577
Data wpisu: 2005-12-02
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
„Student Szkoły może przenieść się do innej uczelni za zgodą dziekana, o ile wypełnił wszystkie
obowiązki wynikające z przepisów porządkowych Szkoły”
Numer wpisu: 576
Data wpisu: 2005-12-02
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
„W ósmym dniu po upływie terminu określonego przez kanclerza do wniesienia opłaty czesnego
następuje skreślenie z listy studentów. Przywrócenie prawa do studiowania po skreśleniu z listy
może nastąpić dopiero po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł”
Numer wpisu: 547
Data wpisu: 2005-10-07
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi
„Zmiana wysokości czesnego w ciągu roku akademickiego, może nastąpić jedynie
proporcjonalnie do oficjalnego wskaźnika wzrostu kosztów utrzymania”
Numer wpisu: 120
Data wpisu: 2004-08-20
Olsztyńska Szkoła Wyższa
„W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu roku akademickiego lub skreślenia z listy
studentów student zobowiązany jest do zapłaty 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu
ponoszonych przez Uczelnię kosztów utrzymania miejsca. Wysokość opłaty może ulec zmianie.”
Numer wpisu: 59
Data wpisu: 2003-08-14
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
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„Czesne w następnych latach studiów może ulec zmianie w związku z uzasadnionym wzrostem
kosztów ponoszonych przez uczelnię i zostanie ustalone przez rektora zarządzeniem wiążącym
strony umowy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego”.
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