
Zal4cznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 29/21/22 Rektora lily2szej Szkoly Handlowej we llroclawiu z dnia l4 stycznia

2022 r. v,t sprawie regulamin6w promocji w oplatach za naukg, oplaly administracyjnej oraz kursy jgzykowe

dla kandydatrlw i student(tw w roku akademickim 2022/2023

Regulamin Promocji ,,ZniLka dla Absolwent6w WSH"
dla kandydat6w na studia w roku akademickim2022/2023

l. Promocja skierowana jest do kandydat6w, ktorzy ukoriczyli studia pierwszego stopnia w

Wylszej Szkole Handlowej we Wroclawiu i zapiszq sig na studia w Wyzszej Szkole

Handlowej we Wroclawiu na studia drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym lub

n iestacj onarnym w roku akadem ickim 202212023 .

2. Prornocja skierowana jest do absolwent6w WSH niezaleznie od obywatelstwa.

3. Promocja nie obejrnuje os6b rozpoczynal4cych naukg w Wyzszej Szkole Handlowej we

Wroclawiu w roku akadernickirn 202212023 na studiach MBA oraz studiach podyplomowych.

4. W ramach prornocji ,,Zniilka dla Absolwent6w WSH" absolwent stLrdi6w pierwszego stopnia

Wy2szej Szko.ly Handlowej we Wroclawiu otrzyrnuje niilkg w oplacie czesnego w wysokoSci

20Yo oplaty rocznej w pierwszym roku studi6w drugiego stopnia w Wy2szej Szkole

Handlowej we Wroclawiu na wszystkich kierunkach studi6w prowadzonych w jgzyku polskim

i angielskirn.

5. W rarnach promocji ,,ZniZka dla Absolwent6w WSH" absolwent studi6w pierwszego stopnia

\Nyaszej Szkoly Harrdlowej we Wroclawiu z ostatecznym wynikiem bardzo dobrym (5,0)

otrzyrnuje znilkE w oplacie czesnego w wysokoSci 30% oplaty rocznej w pierwszym roku

studi6w drugiego stopnia w Wyzszej Szkole Handlowej we Wroclawiu na wszystkich

kierunkach studi6w prowadzouych w jgzyku polskirn iangielskim.

6. ZniZka jestrozliczana zgodnie z wyborem systemu platnoSci za studia.

1. W ramach prornocji ,ZniZka dla Absolwent6w WSH" absolwent studi6w pierwszego stopnia

Wylszel Szkoly Handlowej we Wroclawir"r zostaje zwolniony z oplaty administracyjnej na

wszystkich kierunkach studi6w prowadzonych w.igzyku polskirn i angielskim.

8. Warunkiem skorzystania z promocjijest zlozenie dokurnent6w w Biurze Rekrutacji w okresie

rekrutacji i dopelnienie wszelkich procedur rekrutacyjnych.

9. Ofertaniel4czysigzinnymi ofertami prornocyjnyrni dotycz4cyrni oplatczesnegowWy2szej

Szkole Handlowe.i we Wroclawiu.

10. Regulamin promocji ,,Zniilka dla Absolwent6w WSH" dostgpny jest na stronie internetowej

www.handlowa.eu oraz w Biurze Rekrutacji.

prof.WSH


