
Zarządzenie rt 33l202I
Rektora OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej

z dnia 25 sierpnia ż02I r,

w §prawie wprowadzenia Regulaminu promocji

,r3 x 0 Zł"

0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 0 zł za pi.erwsza ratę studiów dla

kandydatów chcqcych podjqć naukę na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach

magisterskich w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 202I/2022

Na podstawie § 17 pkt. 2 ust. 12 Statutu olszĘńskiej SzkoĘ Wyższej w olsztynie, zatządzart co

naĘpuje:

§1

Wprowadza się Regulaminu promocji ,,3 x 0 ń' 0 zł opłaĘ administracyjnej, 0 ń opłaĘ rekrutacyjnej

oraz 0 ń za pierwsza rńę studiów dla kandydatów chcących podjąó naukę na studiach I, II stoPnia lub

jednolitych studiach magisterskich w Olszłńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 202I/2022,

stanowiący zŃącznk do Zar ządzenia -

§2

Regulamin wchodzi w Ęcie w dniu podpisania Zarządzenia,



Załącmik do Zarzqdzenia nr 33/202 I
nehora Olsztynskiej SzkoĘ |Vyższej

z dnia 25 sierpnia 202I r.

Regulamin Promocji ,r3 x0 zl"
0 zł opłaty administracyjnej 

:

0 zł opłaĘ rekrutacyjnej
0 złzapierwszą ratę studiów

dla kandydatów chcących podjąć naukę na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w
Olsźyńskiej Szkole lilyższej w roku akademickim 202112022

l, Promocja skierowana jest do osób, które chcą roąocząćnaukę w Ols2Ęmskiej.Szkole Wyższej(z:lłanej
dalej ,,Uczelnid') na studiach I, II stopnia lub jednolĘch studiach magisterskich prowadzonych w
języku polskim lub angielskim w Ębie stacjonarnl,m lub niestacjonarn}m w roku akademickim
ż02l/2022,którzy ńoĘli komplet dokumentów w Dziekanacie w okresie od lwrześnia 2021 roku do

30 września 202l roku i zostali przyjęci w poczet studentów Uczelni, niezależmie od narodowości.
2. Udzińw Promocji umozliwia uzyskanie przez osobę do niej przystępującą z następującychzrtiżek:

a. 0 złorych opłaty administracyjnej
b. 0 złotych opłaty rekrutacyjnej
c. 0 ń za pierwszą ratę studiów.

3. Wysokość opłat za studia podana jest w Uchwale Rady Wykonawczej Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej z
dnia 08 marca}}Zl ro|ąl.

4. Waruntiem skorzystania przez relłutującą osobę z niniejszej Promocji i prrynan;e iej, miżek
wskazanych w puŃcie 2, jest ńożenie w Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów, niezbędnych do
przeprowadzenia procesu rekrutacji: :

- zaakceptowanego regulaminu Promocji podnazwą,,3 x0 ń"
- dokonanie, w następnym dniu robocrym, po podpisaniu umow} o studiowaniu opłaty rocznej bądź opłaty

semestralnej pomniejszonej o kwotę przysługującej niżk| albo drugiej raty czesnego w 10 ratalnlłn planie
płaftrości (termin płatności kńdej naĘpnej raĘ przesuwa się) i zf,ożenie w Dziekanacie dokumentu
potwierdzającego dokonanie w/w opłatx.

5. Promocja wchodzi w Ęcie z dniem 01.09.202I i trwa do 30.09.202I roku**. 
:

6. Promocja skierowana jest do kandydatów niezależmie od narodowości.
7, Promocja niełącry się z innymi ofertami promocyjnlłni w Olszłńskiej Szkole Wyższej,
8, W przypadku, gdy pomimo uzyskania po4§,wnej decyzji o przyjęciu na studia osoba rekrutująca się:

nie podejmie studiów albo w trakcie pierwszego semestru w roku akademickim 202Il20Z2 zostanie

skreślona z listy studentów, w tym także w r,wtązku ze złożeniem rezygnacji ze studiów nie dokona
opłaĘ za studia w terminie wskazanym w pkt 4lub nie dostarczy potwierr{?enia dokonania wpłaty,
prrymarLe niżki zostaną anulowane, a Uczelnia będzie miała'.prawo do naliczenia opłaty
administracyjnej, wpisowego i pehrej opłaty czesnego za studia (we wszystkich rodzajach płatrości)
zgodnie w Uchwałą Rady Wykonawczej Olsżyrskiej Szkoły Wyższej z dnia 08 marcp 2021 roku.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www,osw.edu.pl oraz w dziekanacie właściwego
Wydziafu.

9. W przypadku, gdy osoba korzysĄąca z Promocji, nezygmje przedrozpoczęciem lub w czasie trwania
studiów lub zostanie skreślona z listy studentów, Uczelnia będzie uprawniona do zaliczenia części
czesnego, która podlega ewentualnemu zwrotowi,napoczeL opłat, które w rwivkllze skorzystaniem z
Promocji nie zostały poniesione.

10. W przypadku ńożęnia podania o przeniesienie na inną Uczelnię w ciągu pier*s"ąo roku studiów
student zobowiązarly jest do zapłaĘ wszystkich opłat wpikaj ących z UchwaĘ Rady Wykonarvczej z
dnia 08.03.202lr. (opłaĘ administracyjnej, rekrutacyjnej i wszystkich rat czesnego, zgodńę z
wybranym przez siebie planem ratalnlłn) oraz rrmowy.

* W przypadku opłaĘ rocmej lub semestralnej wskazaną miżkę oblicza się _iako l/10 opłaty rocznej.
W przypadku wyboru l0 ratalnego planu płatności zriżkę oblicza się jako l ratę w wysokości wskazanej w
Uchwale Rady Wykonawczej z dnia 08.03.202Ir. Każdy kolejny semestr i rok studenta wpłacane są zgodnie z
Uchwałą Rady Wykonawczej z dnia08.03.202Ir,

*x Promocja nie dotyczy absolwentów Uczelni.

Akceptuj ę warunki p.o*oc3i:

data, imię i naałisko


