ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA REKTORA WSAP
W sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 i latach następnych
(nabór jesień 2018).

REGULAMIN PROMOCJI WSAP
Rekrutacja 2018 (nabór jesień)

§1
ZASADY OGÓLNE
1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji
Publicznej w Szczecinie.
2. Promocje dotyczą tylko rekrutacji jesiennej 2018. Promocja nie dotyczy
studentów reaktywowanych lub wznawiających studia po „urlopie
dziekańskim”.
3. Regulamin obowiązuje od 30 sierpnia do 30 września 2018.
4. Promocji nie można łączyć.
5. Zniżki przyznaje się na wniosek kandydata złożony nie później niż w ciągu 10
dni od dnia podpisania umowy. Warunkiem przyznania zniżki jest podpisanie
umowy w ciągu 10 dni od daty rejestracji w systemie e-rekrutacja.
6. 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.
7. Zniżki – o ile nie podano inaczej, ujęto w kartach kierunków (zakładka: dla
kandydata). Ceny przed zniżką (skreślone) oraz ceny po zniżce (obowiązujące)
– znajdują się przy każdym kierunku studiów.
8. Zniżkę można otrzymać tylko raz. To znaczy, że student, który studiuje 2 lub 3
lata zniżkę może otrzymać tylko na pierwszym roku studiów.
9. 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, dotyczy także zwolnienia z wpisowego.

§2
PROMOCJE
1. Brak wpisowego – wpisowe 0 zł
1) 400 zł oszczędności dla osób, które złożą komplet dokumentów i podpiszą
umowę na studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe. Warunkiem
przyznania zniżki jest podpisanie umowy w ciągu 10 dni od daty rejestracji
w systemie e-rekrutacja. Promocja łączy się z innymi.
2. 600 zł zniżki na 1 rok studiów licencjackich - administracja
1) Nie 3400 zł a 2800 zł za cały pierwszy rok studiów licencjackich – kierunek
administracja przy płatności jednorazowej.
2) Promocja obowiązuje tylko dla kandydatów na 1 rok studiów licencjackich.
3) Promocja nie łączy się z innymi
4) Promocja trwa od 08.05.2018 do 30.09.2018
3. 450 zł zniżki na 1 rok studiów licencjackich – praca socjalna
1) Nie 4050 zł a 3600 zł za cały pierwszy rok studiów licencjackich – kierunek
praca socjalna przy płatności jednorazowej.
2) Promocja obowiązuje tylko dla kandydatów na 1 rok studiów licencjackich.
3) Promocja nie łączy się z innymi
4) Promocja trwa od 08.05.2018 do 30.09.2018
4. 600 zł zniżki na 1 rok studiów magisterskich – administracja
5) Nie 4600 zł a 4000 zł cały pierwszy rok studiów magisterskich – kierunek
administracja przy płatności jednorazowej.
6) Promocja obowiązuje tylko dla kandydatów na 1 rok studiów
magisterskich.
7) Promocja nie łączy się z innymi
8) Promocja trwa od 08.05.2018 do 30.09.2018
5. 600 zł zniżki na studia podyplomowe
1) Od ceny katalogowej należy odjąć 600 zł. Kwota rozpisana w całym toku
studiów. Ceny przed zniżką i po zniżce zawarte są w kartach kierunków
(zakładka: dla kandydata).
6. Dodatkowe zniżki dla tegorocznych absolwentów WSAP (rok ukończenia
studiów 2018)
1) Studia magisterskie 1400 zł taniej
a) Nie 4600 zł a 3200 zł za pierwszy rok studiów (płatność jednorazowa)

b) Nie 2 x 2350 a 2 x 1650 za pierwszy rok studiów (płatność w dwóch
ratach)
c) Nie 10 x 480 zł a 10 x 340 zł za pierwszy rok studiów (płatność w
dziesięciu ratach)
d) Nie 12 x 405 zł a 12 x 290 zł za pierwszy rok studiów (płatność w
dwunastu ratach)
e) Opłaty za II rok studiów – według cennika
2. 50 % zniżki na studia podyplomowe - od ceny przed rabatami odejmujemy
50 % kosztów. Zniżka dotyczy zarówno opłaty w 1, 2 lub w 10 ratach. – ceny
zawarte są w kartach kierunków (zakładka: dla kandydata). Warunkiem
otrzymania 50 % zniżki na studia podyplomowe jest podjęcie studiów
równolegle ze studiami II stopnia (dotyczy absolwentów studiów
licencjackich). Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest
zebranie grupy na dany kierunek. W przypadku nieuruchomienia wybranego
kierunku istnieje możliwość zmiany kierunku studiów podyplomowych.
Promocja dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich i magisterskich
2018.
3. 700 zł mniej – studia licencjackie praca socjalna. Nie 4200 zł a 3500 zł za cały
pierwszy rok studiów licencjackich – kierunek praca socjalna przy płatności
jednorazowej.
Przy
opłatach
ratalnych
–
ceny
zawarte
są
w kartach kierunków (zakładka: dla kandydata).
4. 1200 zł mniej dla podejmujących drugi kierunek studiów podyplomowych. Od
ceny katalogowej przed rabatami należy odjąć 800 zł. Kwota rozpisana w całym
toku studiów. Promocja dotyczy opłaty jednorazowej. Przy opłatach ratalnych
– ceny zawarte są w kartach kierunków (zakładka: dla kandydata).
Promocja dotyczy także zwolnienia z wpisowego (400 zł).
5. 1400 zł mniej dla podejmujących trzeci kierunek studiów podyplomowych. Od
ceny katalogowej przed rabatami należy odjąć 1000 zł. Kwota rozpisana w
całym toku studiów. Promocja dotyczy opłaty jednorazowej. Przy opłatach
ratalnych – ceny zawarte są w kartach kierunków (zakładka: dla kandydata).
Promocja dotyczy także zwolnienia z wpisowego (400 zł).

