
Zalącznik nr 2 do zazqdzenia nr 18/20/2l Rektaru wższeJ Szko|, HdndloweJ we WrccłNiu z dnja 17.I2.2020

|. w splTł]e rcgulaminów pranocji w oplalach za naulę, aplary adminislfucyinej oraz kulsrjęzyka\|e dla
kandydalów i sludenlów i,roku akadeD?ickim 202I/2022

Regutamin Promocji ,,Zniżka dla Ab§olw€ntów wsH"
dla kandydatów na studia w roku akademicki m 202| 12022

], Promocja skierowana jest do kandydatóq którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w

Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i zapiszą się na studia w Wyższej szkole

Handlowej we Wrocławiu na studia drugiego stopnia, w trybic stĄonarnyl lub

niesta§jonarnym w roku ak?,defiickirn ż02l lżOż2.

2, Promocja skierowanajest do absolwentów WsH niezależnie od obywatelstwa,

3, Promocja nie obejmuje osób rozpoczynających naukę w wyższej Szkol€ Handlowej we

Wrocławiu w roku akad€mickim 202l12022 na studiaclr MBA oraz studia§h podyplomowych,

4, W ramach promocji ,,Zniżka dla Absolwentów WSH" absolwent studiów pierwszego stopnia

Wyżsżej szkoły Handlowej We Wrocławiu otrzymuje zniżkę w opłacie czesnego w wysokości

20d/o opłaty rocznej w pierwszym roku studiów drugięgo stopnia w wyższej Szkole

Handlowej we Wrocławiu na wszystkich kiefunkach studiów prowadzonych wjęzyku polskim

i angielskim,

5, W ramach promocji ,,Zniżka dla AbsolwentóW WSH" absolwent studiów pierwszego stopnia

Wyższ€j Szkoły Handlowej we Wrocławiu z ostatecznym wynikiem bardzo dobrym (5,0)

otrzymuj€ zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 30% opłaty rocznej w pierwszym roku

studiów dru8ie8o stopnia w Wyższ€j Szkole Handlowej we Wrocławiu na wszystkich

kierunkach studiów prowadzonych wjęzyku polskim i angielskirn.

6. Znlżkajestrczliczana zgodnie z wyborem systęmu płatności za studia.

7. W ramach promocji ,,Zniżka dla Absolrventów WSH" absolwent studiów pierwszego stopnia

Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu zostaje zwolniony z opłaty adminislracrnej na

\łszystkich kierunkach studiów prowadzonych wjęzyku polskim i angielskim.

8, Warunkiem skolzystania z promocji jest złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji w okl€sie

rekrutacji i dopełnienie wszelkich procedur rekrutacyjnych.

9. ofeńa nie łączy się Z innymi of'ettami prollocyjnyni dotyczącyni oplat czesnego w Wyż§Zej

Szkole Handlorł,ej we Wlocłalviu.

10, Regulamin promocji ,,Zniżka dla Ab§olwentów WSH" dostępny jest na stronie internetow€j

www.handlowa.eu oraz w Biurze Rekrutacji. it-'


