
 

 

Rekrutacja – semestr letni 2019/2020 

 

Prowadzony nabór na kierunkach: 

 

 administracja ochrony środowiska edycja 4, 

 administracja publiczna ed. 19, 

 bezpieczeństwo i higiena pracy ed.8, 

 bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe ed. 2, 

 inspektor ochrony danych osobowych poziom podstawowy ed. 11, 

 inspektor ochrony danych osobowych poziom zaawansowany ed.1, 

 kadry i płace ed. 7, 

 nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia ed. 4, 

 organizacja i zarządzanie oświatą ed. 22, 

 studia dla członków i kandydatów na członków rad nadzorczych ed. 1, 

 zamówienia publiczne ed. 16. 

 

 

Obowiązujące promocje: 

 

dla osób niestudiujących dotychczas w WSAP: 

 

1. wpisowe 0 zł 

400 zł oszczędności dla osób, które złożą komplet dokumentów i podpiszą 

umowę. Warunkiem przyznania zniżki jest podpisanie umowy (oryginału) w ciągu 10 dni od 

daty rejestracji w systemie e-rekrutacja. Promocja obowiązuje do 01.03.2020 r i łączy się 

z innymi; 
 

2. 600 zł zniżki na studia podyplomowe 
od ceny katalogowej należy odjąć 600 zł. Kwota zostaje rozpisana w całym toku studiów 

i dotyczy jednego wybranego kierunku studiów podyplomowych. Promocja obowiązuje do 

01.03.2020 r i łączy się z innymi; 
 

3. zniżki dla pracowników służb mundurowych 

rabat w wysokości 30% od ceny katalogowej. Dotyczy wszystkich kierunków studiów 

podyplomowych. Brak opłaty wpisowej; 

 

4. dwa kierunki studiów podyplomowych – drugi kierunek tańczy o 30% 

kandydaci, którzy wybiorą 2 kierunki studiów podyplomowych, na drugi kierunek otrzymają 

rabat w wysokości 30% od ceny katalogowej; pierwszy kierunek uwzględnia rabat – 600 zł, 

wymieniony w punkcie 2. Brak opłaty wpisowej. Promocja nie dotyczy absolwentów 

i studentów WSAP, dla których przewidziany odrębny system promocji.. Oferta dotyczy 

wybranych kierunków studiów: 

 administracja ochrony środowiska (3800 zł) + administracja publiczna  (3010 zł zamiast 4300 

zł), 



 

 

 zamówienia publiczne (3900 zł) + administracja publiczna (3010 zł zamiast 3700 zł), 

 kadry i płace (3800 zł) + bezpieczeństwo i higiena pracy (2590 zł zamiast 3700 zł). 

 

 

 

dla absolwentów WSAP studiów licencjackich i magisterskich oraz studiów podyplomowych,  którzy 

zakończyli naukę w 2019 r. 

 

1. wpisowe 0 zł 

400 zł oszczędności dla osób, które złożą komplet dokumentów i podpiszą 

umowę. Warunkiem przyznania zniżki jest podpisanie umowy (oryginału) w ciągu 10 dni od 

daty rejestracji w systemie e-rekrutacja. Promocja obowiązuje do 01.03.2020 r i łączy się z 

innymi; 
 

2. zniżka dla absolwentów WSAP  
studia podyplomowe są tańsze o 30% od ceny katalogowej. Dotyczy wszystkich kierunków 

studiów podyplomowych. Brak opłaty wpisowej; 

 

 

 

 

 

Warunkiem utworzenia kierunku jest zapisanie się co najmniej 10 osób. 

  

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w soboty i w niedziele od godz. 8:30 do 17:00 

(godziny podane orientacyjnie – mogą ulec zmianie w zależności od planu zajęć). Zjazdy odbywają się 

średnio co 2 lub 3 tygodnie (mogą też, wyjątkowo odbyć się co tydzień). Opłaty za studia wnoszone są 

po rozpoczęciu studiów zgodnie z ustalonym harmonogramem opłat. Każdy słuchacz otrzyma dostęp 

do systemu e-dziekanat, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące studiowanego kierunku. 

Zajęcia na studiach podyplomowych, rozpoczynające się w naborze wiosennym, trwają 

od marca/kwietnia do czerwca/lipca, a później od września/października do lutego/marca kolejnego 

roku. Zajęcia dydaktyczne w wakacje nie odbywają się. 

 

 

 

 

 


