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ZARZĄDZENIE nr …. 

Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu 

z dnia 14 lipca 2022 roku 

Regulamin Programu „Poleceni” dla Studiów MBA i Podyplomowych 

Dla Kandydatów/ Studentów/Słuchaczy studiów MBA i Podyplomowych w Wyższej 

Szkole Handlowej we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), § 39 ust. 9 Statutu Wyższej Szkoły Handlowej 
we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 roku oraz § 15 ust. 2 pkt 9 Statutu Wyższej Szkoły 
Handlowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
Ustala się warunki promocji programu „Poleceni” dla Studiów MBA i Podyplomowych w roku 
akademickim 2022/2023*. 
 

1. Program „Poleceni” dla Studiów MBA i Podyplomowych skierowany jest do osób, które 

będą promowały Wyższa Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz przyczynią się do wzrostu 

liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub 

Podyplomowe. 

2. Z programu może skorzystać każdy Kandydat/Student/Słuchacz studiów MBA i/lub 

Podyplomowych, który: 

✓ zapozna osobę zainteresowaną studiami z pełną ofertą Studiów MBA i/lub 

Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu; 

✓ przyczyni się do zrekrutowania nowych słuchaczy na rok akademicki 2022/2023. 

3. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje kandydatom na studia MBA i/lub 

Podyplomowe korzystającym z Programu „Poleceni” zniżkę od kwoty czesnego. 

4. Warunkiem przyznania zniżki od czesnego jest rozpoczęcie studiów MBA i/lub 

Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej i polecenie osoby, która rozpocznie studia 

MBA i /lub Podyplomowe w tym samym roku akademickim 2022/2023. Zniżkę przyznaje 

się tylko Kandydatowi/Studentowi/Słuchaczowi i Polecającemu. Kandydat polecony nie 

może starać się o zniżkę w ramach polecenia Kandydata/ Studenta/Słuchacza, który polecił 

jego samego, może jednak polecić innego Kandydata, dzięki czemu może uzyskać zniżkę dla 

siebie. 

 

§ 2 

 

1. W ramach programu „Poleceni” dla studiów MBA i Podyplomowych ustala się zniżkę od czesnego 

w wysokości: 

✓ na studia magisterskie MBA w kwocie 550 zł 

✓ na studia podyplomowe MBA w kwocie 350 zł 

✓ na studia podyplomowe w kwocie 250 zł 

2. Wysokość zniżki od czesnego uzależniona jest od rodzaju studiów, na które zostanie ostatecznie 

przyjęty Kandydat Polecany.
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§ 3 

 

 

1. Warunki przyznania zniżki od czesnego w ramach Programu „Poleceni”: 

 

✓ Informacja o poleceniu w ramach Programu wraz z podaniem imienia i nazwiska 

Kandydata Polecanego musi być wysłana mailem na adres: mba@handlowa.eu lub 

podyplomowe@handlowa.eu. 

✓ Uznanie zniżki następuje pod warunkiem uruchomienia studiów na kierunkach 

Kandydatów Polecającego i Poleconego. 

✓ Oferta łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat czesnego w Wyższej Szkole 

Handlowej we Wrocławiu. 

 

 

 

§ 4 

 

1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promocje i rabaty obowiązują na cały rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy/letni), ich zakres może ulec 

zmianie. Wszelkie zmiany wprowadzone zostaną odrębnym Zarządzeniem Rektora na rok akademicki 

2022/2023. 
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