
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/21/22 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 13.04.2022 r.  w sprawie regulaminu 

promocji dla kandydatów rekrutujących się na studia w języku angielskim od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 

 

 
 

 

Regulamin promocji 

 

1. Promocja skierowana jest do kandydatów na studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu 

rozpoczynających naukę od pierwszego semestru w roku akademickim 2022/2023, na studiach I i II stopnia 

w języku angielskim, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów, dopełnią wszelkich 

procedur rekrutacyjnych i wniosą opłatę za rok lub semestr studiów do 31.08.2022 r. 

1. The Promotion is addressed to candidates for studies at the University of Business in Wroclaw 

commencing their studies from the 1st semester in the academic year 2022/2023 of the first and second 

degree full-time studies in English, who will submit a full set of application documents, complete all 

recruitment procedures and pay the tuition fee by August 31, 2022. 

2. Promocja obejmuje obywateli kolejnych krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, 

Kirgistan, Mołdawia, Mongolia, Polska, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan. 

2. Promotion covers the citizens of the following countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Poland, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. 

3. Wysokość czesnego w ramach promocji na poszczególnych kierunkach studiów wynosi:  

3. The amount of tuition fees with discount for particular fields of study is: 

 

Kierunek studiów  

Field of study 

Opłata roczna  

Tuition fee  

(per year) 

Opłata semestralna  

Tuition fee  

(per semester) 

Bachelor 
Tourism and Leisure 1 500 € 800 € 

Management 1 500 € 800 € 

Engineering Studies 
Computer Engineering 1700 € 900 € 

Logistics 1600 € 850 € 

 

Master 
Management 1500 € 800 € 

 Tourism and Leisure 1 500 € 800 € 

 

4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. 

4. The Promotion is not combined with any other promotional offers of University of Business in Wroclaw. 

5. Wysokość czesnego w ramach promocji obowiązuje w całym cyklu kształcenia (np. studia 

licencjackie/inżynierskie lub magisterskie). 

5. The amount of tuition fees under the promotion is valid for the respective study cycle (e.g. 

bachelor's/engineering or master's degree). 

6. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.handlowa.eu oraz w Biurze Rekrutacji. 

6. The regulations of the promotion are available on the website www.handlowa.eu  and in the Recruitment 

Office. 

http://www.handlowa.eu/

