REGULAMIN PROMOCJI WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII
NA ROKAKADEMICKI 2022 – 2023
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa warunki korzystania przez studentów i osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
w Wyższej Szkole Turystki i Ekologii, zwanej dalej Uczelnią, z promocji:
a. W duecie taniej!;
b. „Lepszy start!” – studiuj na specjalnych warunkach finansowych;
c.

„Równe szanse” – studiuj na specjalnych warunkach finansowych;

d. Wpisowe 0 zł;
e. Program polecony;
f.

Promocja rodzinna;

g. Dołącz do nas - studiuj taniej;
h. Absolwent szkół partnerskich;
i.

Studia równoległe – drugi kierunek studiów;

zwanych dalej promocjami.
§2 OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

1. Promocje obwiązują w roku akademickim 2022/2023
2. W zależności od zakresu promocji określonego w wniosku o przystąpienie do niej skorzystać z niej
mogą kandydaci na studentów na rok akademicki 2022/2023 oraz studenci uczelni po pierwszym roku
studiów.

3. Warunkiem skorzystania z promocji jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
a) złożenie do 30 września bieżącego roku kompletu dokumentów rekrutacyjnych, z zastrzeżeniem
postanowień § 12.

b) złożenie czytelnie wypełnionego wniosku o wzięcie udziału w wybranej promocji, w wyznaczonym
dla danej promocji terminie; jeżeli termin nie jest określony w promocji to ostatecznym terminem
jest dzień 30 września bieżącego roku.

4. Promocje nie łączą się ze sobą.
§3 PROMOCJA „W DUECIE TANIEJ”

1. Do korzystania z promocji uprawnione są osoby które zapiszą się wspólnie na Uczelnie w tym
samym roku akademickim

2. Każdej z w/w osób przysługuje 25% zniżki w czesnym podczas pierwszego semestru studiów.
Promocja nie dotyczy absolwentów Uczelni.
§4 PROMOCJA „RÓWNE SZANSE”

1. Do korzystania z promocji uprawnieni są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili
następujące warunki:

a) otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły średnią powyżej 4,0

b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
c) otrzymają pozytywną pisemną opinię dyrektora szkoły
2. Każdej z w/w osób przysługuje całkowite zwolnienie z czesnego podczas pierwszego roku nauki.
Promocja dotyczy wyłącznie studiów dziennych.

3. Termin składania wniosków upływa w dniu 17 czerwca.
§5 PROMOCJA „LEPSZY START”

2. Do korzystania z promocji uprawnieni są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili
następujące warunki:

a) otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły średnią powyżej 4,0
b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
4. Każdej z w/w osób przysługuje całkowite zwolnienie z czesnego podczas pierwszego roku nauki.
Promocja dotyczy zarówno studiów dziennych jak i zaocznych.

5. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca.
§6 PROMOCJA „Wpisowe 0 zł”

1.

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych podczas
indywidualnego dnia otwartego, zorganizowanego przez Uczelnie.

2.

Promocja ta zwalnia kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.
§7 PROGRAM POLECONY

1.

Do skorzystania z Programu uprawnieni są studenci Uczelni oraz kandydaci na studia, którzy
łącznie spełnią następujące warunki:

2.

a)

polecą uczelnię innym osobom

b)

osoby te zostaną następnie studentami uczelni

Za każdą osobę przysługuje polecającemu zniżka w wysokości 10% rabatu na czesne przez cały
rok studiów.

3.

Warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku jest dostarczenie do Uczelni pisemnie lub
drogą elektroniczną imienia i nazwiska polecanej osoby.
§8 PROMOCJA RODZINNA

1. Do skorzystania z promocji rodzinnej uprawnione są osoby, których najbliżsi krewni (matka, ojciec,
brat, siostra, syn lub córka) są w roku akademickim objętym promocją studentami Uczelni.

2. Promocja upoważnia do otrzymania 15% rabatu na czesne podczas pierwszego semestru
studiów.

§9 DOŁĄCZ DO NAS – STUDIUJ TANIEJ

1. Do skorzystania z promocji Dołącz do nas studiuj taniej uprawnione są osoby, które w
udokumentowany sposób podejmą decyzję o zmianie uczelni w toku studiów.

2. Warunkiem uczestnictwa w programie promocyjnym jest pozytywne przejście procedury związanej
z uznaniem różnic programowych wynikających z programu kształcenia w uczelni, w której
kandydat na studia studiuje w chwili obecnej a programem studiów na wybranymkierunku w Wyższej
Szkole Turystyki i Ekologii, w celach weryfikacyjnych od kandydata wymagane jest przedłożenie
wykazu przedmiotów w których uczestniczył dotychczas w toku studiów wraz z wykazem liczby
godzin wykładowych i ćwiczeniowych oraz potwierdzenie zaliczenia przedmiotu

3.

Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w programie promocyjnym upoważniona jest do
skorzystania z:
a. po 25% rabatu na czesne w pierwszym i drugim semestrze studiów
b. 5%rabatu na czesne w kolejnych semestrach studiów.
§10 ABSOLWENT SZKÓŁ PARTNERSKICH

1.

Do skorzystania z promocji uprawnieni są absolwenci szkół średnich, które zawarły z Wyższą
Szkoła Turystyki i Ekologii umowę o współpracy w ramach programu COLUMBUS.

2.

Promocja ta zwalnia kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.

3.

Warunkiem skorzystania z programu promocyjnego jest złożenie kompletu dokumentów
rekrutacyjnych do dnia 30 września.
§11 STUDIA RÓWNOLEGŁE – DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

1. Do skorzystania z promocji uprawnieni są studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii studiujący
na studiach I i II stopnia oraz studiów podyplomowych na każdym z wydziałów.

2. Promocja upoważnia do skorzystania z 50% rabatu na czesne za cały okres trwania studiów na
drugim wybranym dodatkowo kierunku.
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Kanclerza uczelni.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz do
przedwczesnego zakończenia promocji.

