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Regulamin,,Programu Poleceni"
D|a §tudentów wyż§zej szkoły Hand|owej w roku akademickim 202112022

1, Program Poleceni jest skierowany do osób, które będą promowĄ Wyższą Szkołę

Handlową we Wrocławiu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych

na rok akademicki 202I/2022 na studia pieIwszego i drugiego stopnia, Z promocji

Wyłączone są studia MBA oraz studia podyplomowe.

2. Z Plogtal1..n Poleceni może skorzystać każdy studęnt Wyższej Szkoły Handlowej we
Wrocławiu niezależnie od obywatelstwa, który:
- zapoznaje osoby zainteresowane z pełną ofeńą studiÓ\ł w Wyższej Szkole
Handlowej we Wrocławiu;
- informuje o procedurze reklutacji i wymaganiach WSH, wspiera kandydatów przy
rekrutacji online;
- przyczyni się do zrekutowania nowych studentów na rok akadęmicki202],120ż2.

3, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu of'eruje studentom WSH korzystającym z
Programu Poleceni zniżkę czesnego na jeden semestr studiów W wysokości l0%
opłaty rocznej za studia osoby, która została przyjęta dzięki poleceniu.

4. Warunkiem przyznania zniźki jęst polecenie osoby, która nię studiowała wcześniej w
Wyźszej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

5, WaruŃi przyznania zniżki dla osób korzystających z Programu Polecęni:

a, podczas rekutacji na studia kandydat powinien:
- u przypadku rekrulacji online wpisać w rubrlcc Zródto in|orndcji imię i

nazwisko, numer albumu osoby dzięki, któĄ dowiedział się o ofercie WyżsĄ
Szkoły Handlowej we Wrocławiu;
- w przypadku rekrutacji osobistej lub listownej w ankiecie osobowej na dole
siJony wpisŃ ,,Z polecefiia imię na^łiśko i numer albumu osoby, dzięki której
rlou,iedzial się o ofercie Wyższej Szkoły Handkxej we lllrocławiu" i złożyć
swój podpis pod deklaracją;

b, podanie imienia i nazwiska studenta Wyższej Szkoły Handlowej we
Wrocławiu, który polecił tę osobę kandydatowi musi nastąpić podczas
pierwszego kontaktu w procesię rekrutacji;

c. uznanie zniżki w opłacie czesnego następuje po ukończeniu pierwsżego loku
studiów pźez studenta, który zapisał się na WSH dzięki poleceniu; na wniosek
osoby korzystającej z Proglamu Poleceni możliwe je§t uznanie połowy znizki
po ukończeniu pierwszego semęstru studiów pźez studenta, który zapisal siq
na WSH dzięki poleceniu.



Zalącznik nr 3 do Zaftąxenia nr 18/20/2 ] Reklara Wyższej Szkoly Handlawej we Wocławiu z dnia 17 l2,)020
r. w sławie regutaminów promocji w oplatach ża naukę, oplał ad,hinistacyjnej oraz kursy językowe dla
kandydalói, i sl denlów i, roku akadenickin 202 l /2022

6. ofeńa nie lączy się z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi opłat czesnego w
Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

7. Regulamin Programu Poleceni dostępny jęst na §tronie intęrnętowęj
wrł,rv.handlorł,a,cu oraz w tsiurzc Rckrutacii,
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