
Załącznik do Zarządzenia Rektor  

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 

nr 12/2019  z dnia 07 maja  2019 r. 

 

Regulamin Promocji 

 

„0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł wpisowego oraz 20% zniżki na jeden rok 

akademicki 2019/2020 dla osób chcących kontynuować naukę na studiach I 

lub II stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w 

roku akademickim 2019/2020” 

 

 

1. Promocja skierowana jest do osób, które ukończyły studia stacjonarne lub 

niestacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie  i 

chcą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 

(zwanej dalej „Uczelnią”) na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim 

lub angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 

2019/2020, którzy złożyli komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 07 

maja 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku i zostali przyjęci w poczet studentów 

Uczelni, niezależnie od narodowości.  

2. Udział w Promocji umożliwia uzyskanie przez osobę do niej przystępującą z 

następujących zniżek: 

a. 0 złotych opłaty administracyjnej 

b. 0 złotych opłaty wpisowej 

c. 20% rabatu od kwoty opłaty za jeden rok akademicki. 

3. Wysokość opłat za studia podana jest w Załączniku do Zarządzenia 11/2019 Rektor 

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 7 maja 2019. Opłaty z 

uwzględnieniem 20% rabatu na jeden rok akademicki studiów I lub II stopnia 

przedstawione są w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego 

Regulaminu. 

4. Warunkiem skorzystania przez rekrutującą osobę z niniejszej Promocji i przyznanie jej 

zniżek wskazanych w punkcie 2 powyżej, jest złożenie w Dziale Rekrutacji wraz z 

kompletem dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

     - zaakceptowanego regulaminu Promocji pod nazwą 0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł 

wpisowego oraz 20% zniżki na jeden rok akademicki 2019/2020 dla osób chcących 

kontynuować naukę na studiach I lub II stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii 

TWP w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020”  

- dokonanie w dniu podpisania umowy o studiowaniu opłaty rocznej bądź opłaty 

semestralnej (uwzględniającej zniżkę wskazaną w Załączniku nr 1) albo raty czesnego w 

10 ratalnym planie płatności, zgodnie z Zarządzeniem 11/2019 Rektor Wyższej Szkoły 

Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 7 maja 2019 w sprawie wysokości opłat za 



studia i złożenie w Dziale Rekrutacji dokumentu potwierdzającego dokonanie w/w opłat. 

Zniżka wg Załącznika nr 1 przysługuje począwszy od drugiej raty. 

5. Promocja wchodzi w życie z dniem 07.05.2019 i trwa do 31.08.2019 roku. 

6. Promocja skierowana jest do studentów WSIiE TWP w Olsztynie niezależnie od 

narodowości. 

7. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Wyższej Szkoły Informatyki 

i Ekonomii TWP w Olsztynie. 

8. W przypadku, gdy pomimo uzyskania pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia osoba 

rekrutująca się: nie podejmie studiów albo w trakcie pierwszego semestru w roku 

akademickim 2019/2010 zostanie skreślona z listy studentów, w tym także w związku 

ze złożeniem rezygnacji ze studiów, albo nie dokona opłaty za studia w terminie i 

wysokości wskazanej w Załączniku nr 1 lub nie dostarczy potwierdzenia dokonania 

wpłaty, przyznane zniżki zostaną anulowane, a Uczelnia będzie miała prawo do 

naliczenia opłaty administracyjnej, wpisowego i pełnej opłaty czesnego za studia (we 

wszystkich rodzajach płatności) zgodnie z Zarządzeniem 11/2019 Rektor Wyższej 

Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 07 maja 2019. 

9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wsiie.olsztyn.pl oraz w Biurze 

Działu Rekrutacji. 

10. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji, zrezygnuje przed rozpoczęciem lub 

w czasie trwania studiów lub zostanie skreślony z listu studentów, Uczelnia będzie 

uprawniona do zaliczenia części czesnego, która podlega ewentualnemu zwrotowi, na 

poczet opłat, które w związku ze skorzystaniem z Promocji nie zostały poniesione. 

 

Akceptuję warunki promocji: ________________________ 

     data, imię i nazwisko 

 

 

  

http://www.wsiie.olsztyn.pl/


Załącznik nr 1 
Attachment No 1 

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim STACJONARNE –  
obywatele UE i posiadacze Karty Polaka  
Tuition fee for full-time and part-time  studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the 
Polish Card 

Kierunek studiów  
Field of study 

ilość rat (number 
of 

installments)/rok 
studiów (year of 

study) 

opłata roczna 
opłata  

semestralna 
10 rat  
w roku 

Tuition fee           
(per year) 

Tuition fee              
(per semester) 

Tuition fee in 10  
installments 

Licencjat 
(Bachelor) 

Pedagogika 
 

I rok/ I year 3 440 zł 1 840 zł 385 zł 

Magister 
(Master) 

Pedagogika 
 

I rok/I year 3 600 zł 1 920 zł 400 zł 

 
 
Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim NIESTACJONARNE –  
obywatele UE i posiadacze Karty Polaka  
Tuition fee for full-time and part-time  studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the 
Polish Card 

Kierunek studiów  
Field of study 

ilość rat (number 
of 

installments)/rok 
studiów (year of 

study) 

opłata roczna 
opłata  

semestralna 
10 rat  
w roku 

Tuition fee           
(per year) 

Tuition fee              
(per semester) 

Tuition fee in 10  
installments 

Licencjat 
(Bachelor) 

Administracja I rok/ I year 2 880 zł 1 560 zł 330 zł 

Pedagogika 
 

I rok/ I year 2 880 zł 1 560 zł 330 zł 

Ekonomia I rok/ I year 2 880 zł 1 560 zł 330 zł 

Magister 
(Master) 

Administracja  I  rok/I year 3 360 zł 1 800 zł 380 zł 

Pedagogika I rok/I year 3 360 zł 1 800 zł 380 zł 

Ekonomia I rok/I year 3 360 zł 1 800 zł 380 zł 

 

 


