
 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI WSAP 
Rekrutacja zimowa 2016 

 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji 

Publicznej w Szczecinie. 

2. Promocje dotyczą rekrutacji zimowej 2016. 

3. Promocji nie można łączyć. 

4. Zniżki przyznaje się na wniosek kandydata złożony nie później niż do 15 

marca 2016 roku. Warunkiem przyznania zniżki jest podpisanie umowy  

w ciągu 10 dni od daty rejestracji w systemie e-rekrutacja. 

5. Opłata promocyjna za studia obowiązuje pod warunkiem regularnego 

opłacania czesnego. Opóźnienia w opłatach czesnego anulują każdą 

przyznaną zniżkę (także opłatę wpisowego) – obowiązuje wówczas kwota 

cennikowa. 

6. Zniżki – o ile nie podano inaczej, przyznaje się tylko na drugi semestr studiów. 

7. W przypadku rezygnacji ze studiów, niezależnie od czasu rezygnacji, student 

/ słuchacz zobowiązany jest do wpłaty kwoty w wysokości udzielonej zniżki, 

lub zniżek (jeśli udzielono więcej niż jedną zniżkę) - niezależnie od rodzaju 

przyznanej ulgi i jej wysokości. 

 

 

§ 2 

PROMOCJE 

 

1. Brak wpisowego – wpisowe 0 zł 

1) 300 zł oszczędności dla osób, które złożą komplet dokumentów i podpiszą 

umowę na studia licencjackie lub podyplomowe do 7 marca 2016 – ta 

promocja łączy się z innymi (można wybrać tylko jedną dodatkową 

promocję). 

 



2. Im szybciej tym lepiej – przedłużony termin ! 

1) 10% zniżki dla osób, które zapiszą się na studia do 15 lutego 2016. 

 

3. 550 zł zniżki na 1 rok studiów licencjackich 

1) Nie 2600 zł      a   2050 zł za cały pierwszy rok studiów licencjackich przy 

płatności jednorazowej. 

2) Promocja obowiązuje tylko dla kandydatów na 1 rok studiów licencjackich 

3) Promocja nie łączy się z innymi 

 

4. Dla absolwentów WSAP (niezależnie od roku ukończenia studiów) 

1) 20% zniżki na studia podyplomowe, 

2) 15% zniżki dla drugiej osoby z rodziny podejmującej jednocześnie studia 

na WSAP (mąż/żona, syn/córka, dziadek/babcia, brat/siostra), 

3) kolejne 5% zniżki za każdą następną osobę z rodziny (mąż/żona, 

syn/córka, dziadek/babcia, brat/siostra). 

 

5. Dla studentów ostatniego roku 

1) 20% zniżki na studia podyplomowe – niezależnie od uczelni którą 

kończysz. Zapisz się na studia będąc na ostatnim roku.  Studiuj 

równolegle, a po skończonych studiach pierwszego bądź drugiego 

stopnia otrzymasz dodatkowo świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych. 

2) Promocja nie dotyczy absolwentów WSAP, którzy kończą studia 

pierwszego stopnia w 2016 roku 

 

6. Zniżki dla mam 

1) 15% zniżki dla mam dzieci do 3 lat oraz kwalifikacja do Indywidualnej 

Organizacji Studiów (wymagany dokument poświadczający wiek dziecka, 

np. akt urodzenia) 

 

7. Dla osób 45+ 

1) 10% zniżka dla osób po 45. roku życia na studia  

podyplomowe (wymagana kserokopia dowodu osobistego) 

 

8. Dla osób niepełnosprawnych 

1) 15% zniżki dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością na studia 

podyplomowe (wymagane poświadczenie) 

 

9. Dla dużych rodzin 

1) 15% zniżki dla rodziców i dzieci z rodzin wielodzietnych – posiadających 

kartę dużej rodziny. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie karty 

dużej rodziny. 

 



 

 

10. Zniżka dla grup 

1) 15% zniżki dla każdej z osób z tego samego zakładu pracy na studia 

podyplomowe. Zniżka obowiązuje dla minimum 3 osób  

z tego samego zakładu pracy. 

 

 

11. Stypendium dla osób bezrobotnych – jesteś osobą bezrobotną? Twoje 

studia może dofinansować PUP! 

 

Bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych po spełnieniu określonych 

warunków może przysługiwać stypendium za podjęcie i kontynuowanie 

nauki. 

Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Zasady przyznawania i wypłaty stypendium: 

 

Stypendium przyznaje się osobie bezrobotnej, która nie posiada kwalifikacji 

do wykonywania jakiegokolwiek zawodu potwierdzonych dyplomem, 

świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym 

dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, jeżeli w okresie  

12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła 

dalszą naukę np. w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów 

niestacjonarnych. 

 

Stypendium przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w wysokości  

100% kwoty zasiłku podstawowego, od dnia podjęcia nauki na okres  

12 miesięcy.  

 

W przypadku kontynuacji nauki stypendium może być wypłacane do czasu 

jej ukończenia zgodnego z programem nauczania.  

 

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.  

 

12. Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym kosztów studiów 

podyplomowych 

 

Dyrektor PUP, na wniosek osoby niepełnosprawnej, może sfinansować  

ze środków publicznych koszty studiów podyplomowych do wysokości 

100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Stypendium 

przysługujące w okresie odbywania studiów podyplomowych. 

 



 

 

13. Studia podyplomowe dofinansowane z KFS 

 

Każda zatrudniona osoba może uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych 

do 100% poniesionych kosztów  

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 

UWAGA – nowe zasady, nie obowiązuje już kryterium wieku 45+. 

 
Zapraszamy do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe. 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą 

o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. 

Obowiązujące w 2016 roku kryteria KFS będą opierały się na 3 priorytetach: 

1. Wszyscy pracownicy oraz pracodawcy - ale wyłącznie na szkolenia związane z 

branżą lub zawodem wykonywanym, w celu uzyskania nowych oraz uaktualnienia 

kompetencji. 

2. Pracownicy lub pracodawcy, którzy mają 15 lat udokumentowanego doświadczenia 

zawodowego w szczególnych warunkach pracy. 

3. Pracownicy do 30 roku życia zatrudnieni na podstawie art. 150 f. ust 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia na 

każdego pracownika czyli 11.564,64 PLN. 

100% dofinansowania uzyskają mikroprzedsiębiorstwa a 80% inne przedsiębiorstwa. 

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego  

dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami 

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, którzy zapewnią pomoc merytoryczną. 

 


