
Zarządzenie nr 23/202I
Rektora Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej

z dnia7 maja202l r.

,,0 zł opłaty ,r*,,:,::;;;,;';:;;r:::;::;;::,':;,':;^;:;,,* zapierwsąy rok

studiów dla osób chcqcych kontynuować naukę na studiach I lub II stopnia

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022'

Na podstawie § 1 7 pkt. 2 ust. 12 Statutu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej w OlszĘnie , zarządzam co
następuje:

§l

Wprowadza się Regulaminu promocji ,,0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł opŁaĘ rekrutacyjnej

oraz 500 zł zniż*j zapietwszy rok studiów dla osób chcących kontynuowaó naukę na studiach

I lub II stopnia w Olsźyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim202IDa22", stanowiący

zńączłrtk do Zarządzenia.

§2

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania Zaruądzenia.

dr Agn



Załqcznik do Zarzqdzenia Rehora OSW
nr 23/202 1 z dnia 7 maja 2021 r.

REGULAMIN PROMOCJI

0 zł oplaĘ administracyjnej, 0 zl opłaty rekrutacyjnej oraz 500 zlznźkiza pierw§zy rok studiów

dla osób chcących kontynuować naukę na studiach I lub II stopnia

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 202112022

1. promocja skierowana jest do osób, które lkończyĘ studia stacjonarne lub niestacjonarnę I lub II stopnia

w Olszłńskiej Szkole Wyższej im. Józęfa Rusieckiego lub Wyższej Szkole InformaĘki i Ekonomii TWP
w olsztynie lub OlsĄńskiej Szkole Wyższej i chcą ponownie rozpocząć naukę w Olsztyńskiej Szkole

Wyższej(zwanej dalej ,,IJczelni{') na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim lub

angielskim w Ębie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 202112022, którzy ńoĘli
komplet dokumentów w Dziekanacie w okresie od l czerwca 202I rokl do 3 1 sierpnia 2021 roku i zostali

przyjęci w poczet studentów Uczeln| nieza|eżmie od narodowości.

2. Udziałw Promocji umozliwia uzyskanie przez osobę do niej przystępującą z następującychzriżęk:
a. 0 złotychopłaty administracyjnej
b. 0 ńoĘch opłaty rekrutacyjnej
c. 500 ńrabail od kwoĘ opłaĘ zapierwszy rok akademicki.

3. Wysokość opłat za sfudia podana jest w Uchwale Rady Wykonawczej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia

08 marca 202I rol<tl,

4. Warunkiem skorzystania przez rekutującą osobę z niniejszej Promocji i przynlanie jej miżek wskazanych

w punkcie 2 powyżej, jest złożenie w Dziekanacię wraz z kompletem dokumentów, niezbędnych

do przeprowadzenia procesu rekrutacj i:

miźki na pierwszy rok studiów dla osób chcących kontynuować naŃę na studiach I lub II stopnia

w Olszlyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021120ż2"

semesftalnej albo raty czesnego w l0 ratalnym planie płatności i ńożęnie w Dziekanacie dokumentu

potwierdzaj ącego dokonarrie w/w opłat*.

5. Promocja wchodzi w Ęcie z dniem 01.06.202I itrwa do 31.08.2021 roku.

6, Promocja skierowana jest do kandydatów.niezalężnie od narodowości.

7. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Olsźyńskiej Szkole Wyższej,
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 202112022 zostanie skreślona

z liĘ studentów, w §,m także w mviązktt ze ńożeniem rerygnacji ze studiów, albo nie dokona opłaĘ za
studia w terminie wskazanym w pkt 4 lub nie dostarczy potwierdzenia dokonania lvpłaty, ptzyznane miiki
zostaną anulowane, a lJczelnia będzie miała prawo do naliczenia opłaĘ administracyjnej, wpisowego

i pehrej opłaty czesnego za studia (we wszystkich rodzajach płatrrości) zgodnie w Uchwałą Rady
Wykonawczej Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej z dnia 08 marca2021roku. Regulamin jest dostępny na stronie

internetowej www. osw,edu.pl or az w dziekarracie właściwego Wydziału.

9. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji, nezygnuje przed rozpoczęciem lub w czasie trwania

studiów lub zostanie skreślony z listu studentów, Uczęlnia będzie uprawniona do zaliczeńa części
czesnego, która podlega ewentualnemu zwTotowi, na poczet opłat, które w nviązku ze skorzystaniem

z Promocji nie zostały poniesione,

* W prąrpadku opłaĘ roczrej lub semestralnej wskazaną zniżkę odiricza się od opłaty rocznej lub pierwszej raĘ,
w prąpadku wyboru opłaty semestralnej. W przypadku wyboru l0 ratalnego planu płatności nliżkę odlicza się

w wysokości 100 zł od każdej z 5 rat wymagarrych w I semestrze studiów. Każdy kolejny semestr i rok studenta

wpłacarre są zgodnió zlJchwałąRady Wykonawczej z dnia 08.03.202lr,

Akceptuj ę warunki promocj i:

data, imię i ;,tązwisko


