
Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia nr 29/2 I /22 Rektora Wyiszei Szkofii llandlowej we Wroclawitr z dnia I 4 stycznia 2022 r w
sprawie regtrlantindw prontocji w oplatach za nattkg, oplaty administracy.lnej oraz kursy jgzykowe dla kandydatdw i
student6w w roku sltadenrickim 2022/2023

1.

Regulamin,,Programu Polecenio'

DIa student6w Wyiszej Szkoly Handlowej w roku akademickim 2022/2023

Program Polecenijest skierowany do os6b, kt6re bgd4 prornowaly Wylsz4 Szkolg Handlow4
we Wroclawiu oraz przyczyniq sig do wzrostu liczby os6b zrekrutowanych na rok akademicki
202212023 na studia pierwszego i drugiego stopnia. Z prornocji wyl4czone s4 studia MBA
oraz studia podyplomowe.

Z Programu Poleceni moze skorzysta(, ka2dy student WyZszej Szkoly Handlowej we
Wroclawiu niezaleznie od obywatelstwa, kt6ry :

- zapoznaje osoby zaiuteresowane z pelnE ofert4 studi6w w Wy2szej Szkole Handlowej we
Wroclawiu;
- inforrnuje o procedurze rekrutacji i wymaganiach WSH, wspiera kandydat6w przy rekrutacji

online;
- przyczyt"ti sig do zrekrutowania nowych str-rdent6w na rok akademicki 202212023.

Wy2sza Szkola Handlowa we Wroclawiu oferuje studentom WSH korzystaj4cym z Programu
Poleceni nti2kE czesnego na jeden semestr studi6w w wysokoSci 10%o oplaty rocznej za studia
osoby, ktora zostala przyjEta dzigki poleceniu.

Warunkiern przyznania znilkijest polecenie osoby, kt6ra nie studiowaia wcze5niej w Wy2szej
Szkole Handlowej we Wroclawiu.
Warurrki przyznania nilki dla os6b korzystaj4cych z Prograrnu Poleceni:

a. podczas rekrutacji na studia kandydat powinien:
- w przypadku rekrutacji online w systemie itpltl).vjitllj!.Cd!.p_l (osoby bez
obywatelstwa polskiego) wpisai w rubryce irridto informac.ji: imig i nazwisko, numer
alburnu osoby, dzigki kt6rej dowiedzial sig o ofercie rVylszej Szkoly Handlowej we
Wroclawiu;
- w przypadku rekrutacji w systernie l{i..handlqyqqrt (osoby z obywatelstwem
polskim) wpisad w odpowiedniej rubryce Podania o przyjgcie na studia: imig i
trazwisko, l.rurrer albumu osoby, dzigki kt6rej dowiedzial sig o ofercie Wy2szej Szkoty
Handlowej we Wroclawiu;

b. podanie imienia i nazwiska studenta Wy2szej Szkoly Handlowej we Wroclawiu, kt6ry
polecil tg osobg kandydatowi musi nast4pi6 podczas pierwszego kontaktu w procesie
rekrutacji;

c. uznanie znilki w oplacie czesnego nastgpuje na wniosek studenta zlo2ony do Biura
obslugi finansowej studenta po ukoticzeniu pierwszego roku studi6w przez osobg
polecon4; na wniosek osoby korzystaj4cej z Programu Poleceni mozliwe jest uznanie
polowy zniZki po ukoriczeniu pierwszego semestru studi6w przez studenta, kt6ry
zapisal sig na WSH dzigki poleceniu.

Oferla nie lEczy sig z innymi oferlarni promocyjnyrni dotycz4cyrni oplat czesnego w Wy2szej
Szkole Handlowej we Wroclawiu.

6.

1. Regulamin Programu Poleceni dostgpny jest na stronie internetowej wryryl4trdlarrya.gll orazw

2.

J.

4.

5.

Biurze Rekrutacji.


