
ZARZĄDZEN|E 1r 57DlD2

Ręktora Wyższej Szkoły Handlowęj we Wrocławiu

z dnia 23 czetwca 2022 r .

w sprawie regulaminu promocji w oplatach za naukę dla kandydatów rekrutujących śię
na naukę od §emestru zimowego roku akademickiego 202212023

Działając na podstawię
edukacyjne,

Statutu Uczelni ustalam poniższe zasady odpłatności za usługi

§1
Ustala się promocja dla kandydatów na studia pienłszego stopnia w wyższei szkole
Handlowej we Wrocławiu na rok akademicki 202ż12023| ,,Mafurzysta 2oż2''

§2
Regulamin promocj i , ,Mat\rżysta 2022" staiowi załączrik rrr l ,

§3
Zavądzenie wschodzi w zycie z dniem podpisania.



Zatąć,Ąik ft l do Zarądżehia 57/2l/22 R.klora 
'bżae| 

szkob Handlovej re WroclaŃr 2 dria 23 ee9ca. 2022 t. v sPnvie
regulaĄ i4, prón@j i v oplalach a Ąaukę dla ka"dydaló\| rckrufująćlch ,ię ha haukę od seń\łu zjkawEo ro*u dl@deni;kieEo
2a22/2023

Regulamin Promocji

,,M^tnfzysta 2022''

dla łAndydatów na §tudia w roku akademickirn 202212023

l, Promocja skierowana jest do kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej sżkole
Handlowej we Wrocławiu w roku akademickim 202212023 na studi^ch pierwszego stopnia w
języku polskim, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy uzyskali świadectwo

dojrzałości w 2022 roku i zapiszą si9 na studia w okresie od 05.07,2022 do 29.0'7.2022 r.

2. Wysokość czesnego w ramach promocji na poszczególnych kierunkach studiów w}nosi:

l0 rat 12 rlt

] 500 żl 2 160ll .l48l1 384 n

3 500 /l ] ]ó0/l 44a z] ]84 ż1

] 500 ż1 2160 /l 448 Zl ]8'l zl

] 500 żl 2 160 ll 4Ąa /l ]84 /ł

Logislyka j 500 71 2 160 zl 448 zl 384 żl

3 500 7l 2 160 żl ]84 /ł

121lo,1 ? 'l80 żl jl2ll 44|3 zl

] 500 żl 2 1bl) żl ą4a żl ]8.1/1

Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie do Biura Rekrutacji kompletu
dokumentów w okresie od 05.07.2oż2 do 29.0'7.2022 r, oraz dopełnienie wszelkich procedur
rekrutacyjnych.

Promocja skierowanajest do osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej, posiadaczy

Karty Polaka oraz osób uprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli
polskich.

Wysokość czesnego w ramach promocji obowiązuje w pierwszym roku studiów.

Regulamin promocji ,,Maturzysta 2022'' dostępDy .jest na stronie internetowei

wul.handlowa.eu oraz w Biurze Relrutacji, ,/ /.HZ,/
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