REGULAMIN KLUBU ABSOLWENTA
AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin Klubu Absolwenta Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zwanego dalej
Klubem Absolwenta AEH (inaczej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady organizacji Klubu
Absolwenta AEH działającego w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

§2 CELE I MISJA
1. Misją Klubu Absolwenta AEH jest integracja środowiska absolwentów Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie oraz wzmacnianie więzi między Uczelnią a jej Absolwentami.
2. Klub Absolwenta AEH realizuje misję poprzez następujące cele:
a) Badanie losów zawodowych absolwentów;
b) Networking – tworzenie sieci wymiany informacji między absolwentami;
c) Budowanie i pielęgnowanie relacji Absolwent-Uczelnia;
d) Upowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych (studia podyplomowe, kursy, szkolenia);
e) Wspieranie inicjatyw Absolwentów;
f) Organizacja spotkań integracyjnych.

§3 ORGANIZACJA
1. Klub Absolwenta AEH działa przy Biurze Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w
Warszawie.
2. Działania Klubu Absolwenta prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Klubu Absolwenta
powoływany przez Dyrektora Generalnego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w
Warszawie.
3. Przewodniczącym Klubu Absolwenta AEH może być:
a) Absolwent Uczelni, posiadający co najmniej Złoty Status Członkostwa;
b) Pracownik Uczelni wskazany przez Dyrektora Generalnego.
4. Status Członka Klubu Absolwenta AEH może uzyskać każda osoba, która ukończyła studia I
stopnia, II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe prowadzone przez
Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.
5. Warunkiem nabycia członkostwa jest wypełnienie Deklaracji przystąpienia do Klubu
Absolwenta AEH zamieszczonej na stronie Uczelni w zakładce „Klub Absolwenta AEH”.
6. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Członkostwo w Klubie Absolwenta AEH jest dobrowolne i bezpłatne.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny może odmówić przyjęcia do
Klubu Absolwenta AEH.
9. Klub Absolwenta AEH jest otwarty na wszystkie inicjatywy i funkcjonuje na zasadach
właściwych dla tradycji akademickich.
10. Działalność Klubu Absolwenta polega na:
a) Utrzymywaniu kontaktu z Absolwentami;

b) Informowaniu Absolwentów o inicjatywach, których są adresatami;
c) Zapraszaniu Absolwentów na wydarzenia ważne dla społeczności akademickiej i życia
Uczelni;
d) Badanie losów zawodowych absolwentów;
e) Wymianie informacji dotyczącej aktualnych ofert pracy, staży i praktyk.

§4 STATUS CZŁONKOSTWA
1. Członkowie Klubu uzyskują status członkostwa: Standardowy oraz Złoty.
2. Szczególnie zasłużeni członkowie Klubu Absolwenta AEH uzyskują członkostwo
„Diamentowego Absolwenta”.
3. Wraz z otrzymaniem konkretnego statusu członkostwa Absolwent otrzymuje kartę członka
właściwą dla danego statusu.
4. Wzory kart członkowskich określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie Absolwenta AEH w każdym czasie
po uprzednim powiadomieniu o tym Przewodniczącego Klubu Absolwenta drogą mailową,
pocztową lub osobiście. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez
absolwenta oświadczenia o rezygnacji.
6. Klub Absolwenta AEH zastrzega sobie prawo, a absolwent to prawo akceptuje, do wykluczenia
danej osoby z grona członków Klubu, gdy narusza ona niniejszy Regulamin lub prowadzi
działania na niekorzyść Klubu Absolwenta AEH, jego członków lub Uczelni.
7. Członkostwo może zostać wypowiedziane przez Przewodniczącego Klubu Absolwenta AEH,
upoważnionego przez Dyrektora Generalnego oraz Rektora, w przypadku stwierdzenia
rażących naruszeń ze strony Członka, polegających na łamaniu zapisów regulaminowych,
naruszenia dobrego imienia Klubu Absolwenta AEH lub Uczelni, niestosownego zachowania
względem innego Absolwenta lub pracownika Uczelni.
8. Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia absolwenta do Klubu lub wykluczenia z Klubu mogą
wydawać Dyrektor Generalny oraz Rektor
9. W momencie wystąpienia lub wypowiedzenia członkostwa w Klubie Absolwenta AEH danej
osobie przestają przysługiwać przywileje członka Klubu.

§5 STATUS STANDARDOWY
1. Członek Klubu, po dopełnieniu warunków określonych w §3 ust. 4-6 Regulaminu, uzyskuje
automatycznie status członkostwa Standardowego.
2. Status Standardowy wiąże się z otrzymaniem przez Członka następujących przywilejów:
a) Otrzymywanie pocztą elektroniczną Biuletynu Informacyjnego Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
b) Możliwość uzyskania zniżki na kursy językowe, studia podyplomowe, studia
magisterskie, licencjackie prowadzone przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną
w Warszawie;
c) Otrzymywanie zaproszeń na płatne oraz bezpłatne wydarzenia skierowane do
członków Klubu Absolwenta AEH;
d) Otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia ważne dla społeczności akademickiej;
e) Możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich
pomysłów, propozycji i projektów.

§6 STATUS ZŁOTY
1. Złoty Status Członkostwa uzyskuje Członek Klubu Absolwenta AEH, który aktywnie włącza się
w działalność Klubu oraz czynnie uczestniczy w inicjatywach organizowanych przez Klub
Absolwenta AEH.
2. Złoty Status Członkostwa nadawany jest na wniosek Członka złożony do Przewodniczącego
Klubu Absolwenta.
3. Decyzję w sprawie nadania Złotego Statusu Członkostwa wydaje Dyrektor Generalny lub
Rektor po zapoznaniu się z opinią Przewodniczącego Klubu Absolwenta.
4. Złoty status członkostwa wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:
a) Otrzymywanie pocztą elektroniczną Biuletynu Informacyjnego Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
b) Możliwość uzyskania 15% zniżki na studia podyplomowe prowadzone przez Akademię
Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie;
c) Możliwość uzyskania zniżki na studia licencjackie, magisterskie oraz jednolite
magisterskie oraz kursy językowe oferowane przez Akademię EkonomicznoHumanistyczną w Warszawie;
d) Otrzymywanie zaproszeń na płatne oraz bezpłatne wydarzenia skierowane do
członków Klubu Absolwenta AEH;
e) Otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia ważne dla społeczności akademickiej;
f) Możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich
pomysłów, propozycji i projektów;
g) Możliwość uzyskania zniżki na wynajem powierzchni w kampusie Vizja Park,
stanowiącym siedzibę Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
h) Możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych
przez Uczelnię;
i) Zniżka w wysokości 50% na udział w płatnych wydarzeniach organizowanych przez
Uczelnię.
§7 DIAMENTOWY ABSOLWENT
1. Status „Diamentowego Absolwenta” uzyskuje Członek szczególnie zasłużony dla Klubu
Absolwenta AEH oraz społeczności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
2. Status „Diamentowego Absolwenta” nadają wspólnie Dyrektor Generalny oraz Rektor
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na wniosek Przewodniczącego Klubu
i/lub innych osób związanych z Uczelnią.
3. Poprzez szczególne zasługi można rozumieć działania polegające na:
a) wysokim zaangażowaniu w działalność Klubu Absolwenta AEH oraz wysokiej
aktywności w Klubie Absolwenta AEH;
b) aktywnym udziale w życiu Uczelni poprzez uczestniczenie w ważnych wydarzeniach,
konferencjach;
c) objęciu patronatem wydarzeń organizowanych przez Klub Absolwenta AEH lub
Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie;
d) otwartość na inicjatywy kierowane ze strony Uczelni;
e) wspieranie społeczności Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, poprzez
udział w spotkaniach ze studentami, organizowanie warsztatów i innych inicjatyw
skierowanych do studentów, które prowadzą do budowania więzi między studentami
a absolwentami;

f) udostępnianie ofert praktyk i staży dla studentów.
4. Status „Diamentowego Absolwenta” wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:
a) otrzymywanie pocztą elektroniczną Biuletynu Informacyjnego Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie;
b) Zamieszczenie sylwetki absolwenta ze zdjęciem i opisem zasług na stronie Uczelni;
c) Możliwość uzyskania 20% zniżki na studia podyplomowe oraz licencjackie i
magisterskie prowadzone przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w
Warszawie;
d) Możliwość uzyskania zniżki na kursy językowe oferowane przez Akademię
Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie;
e) Otrzymywanie zaproszeń na płatne oraz bezpłatne wydarzenia skierowane do
członków Klubu Absolwenta AEH;
f) Otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia ważne dla społeczności akademickiej;
g) Możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich
pomysłów, propozycji i projektów;
h) Możliwość uzyskania zniżki na wynajem powierzchni w kampusie Vizja Park,
stanowiącym siedzibę Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
i) Możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych
przez Uczelnię;
j) Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach płatnych organizowanych przez
Uczelnię;
k) Możliwość korzystania z Biblioteki AEH (po wcześniejszym wyrobieniu karty).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Regulaminu Klubu Absolwenta może nastąpić na mocy Zarządzenia Dyrektora
Generalnego.
2. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uczelni.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

