
Zarządzenie nr 33/202I

Ręktora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
z dnia 25 sierpnia 202I r,

w §prawie wprowadzenia Regulaminu promocji

,r3 x 0 zł"

0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 0 zł za pierwsza ratę studiów dla

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

magisterskich w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 17 pkt. 2 ust. 12 Statutu OlsĄńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsztynie, zarądzast co

naĘpuje:

§1

Wprowadza się Regulaminu promocji ,,3 x 0 ń' 0 ń opłaty administracyj nej, 0 zł opłaty rekrutacYjnej

oruz0 ń zapierwszaratę studiów dla kandydatów chcących podjąó naukę na studiach I, II stoPnia lub

jednolĘch studiach magisterskich w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 202I/2022,

stanowiący zńącznlk do Zar ządzenia.

Regulamin wchodzi w Ęcie w dniu podpisania Zarządzenia.

§2



^*,*,,?#"3;łł;'z drlia 25 sierpnia 202l r,

Regulamin Promocji ,o3 x0 zł"

0 zł opłaĘ administracyinei

0 zł opłaty rekrutacyjnej

0 złza pierwszą ratę studiów

dta kandydatów chcących podjąć naukę na studiach Io II stopnia lub jednoliĘch studiów

magisterskich w olszĘńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim202tlŻ022

1. promocja skierowana jest do osób, które chcą roryocząćnaukę w OlszĘńskiej Szkole WYźszej(zwanej daĘ

,!Jczelni{,) na studiach I, II stopnia lub jednolĘch studiach magisterskich prowadzonych l J_ę"yk'

polskim ń angielskim w Ębie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim}lZll}DZ2,|łórzY

ńoirylikomplet dokumentów w Dziekanacie w okresie od lwrześnia 202I rok1,1do .30 wrzeŚniaŻ02I rokll i

zostali przyjęciw poczet studentów uczelni, niezależnie od narodowości.

2. IJdńałw piomocji umożliwia uzyskanie przez osobę do niej przystępującą z następujących mkek:

a. 0 ńoĘchopłaty adminisfiacyjnej

b. 0 ńoĘchopłaĘ rekrutacyjnej

c. 0 ń z-apierwszą ratę studiów.

3. Wysokość opłat za studia podana jest w Uchwale Rady Wykonawczej Olsztyńskiej SzkoĘ WYŻszej z dnia

08 marca 2021 roku.
4. Warunkiem skorrystania przez rekrutującą osobę z niniejszej Promocji i przyznanie jej niżek wskazanYch

w punkcie ż powyżej, test z}ozenie w Dziekanacię wraz z kompletem dokumentów, niezbędnYch do

pr zepr ow adzenia proce su rekrutacj i :

- zaakcePowanego regulaminu Promocji podnazvlą,,3 x0 zł'
- dokonanie, w następnym dniu roboczym, po podpisaniu umowy o studiowaniu opłaĘ roczrej bądź opłaĘ

semestralnej albo raty czesnego w 10 ratalnym planie płafirości i ńożelie w Dziekanacie dokumentu

potwierdzającego dokonanie Ww opłat*.-5. 
lromĘa wchodzi w Ęcie z dniem 0L,09.202I i trwa do 30,09.2021 roku.

6. Promocja skierowana jest do kandydatów niezależmie od narodowości.

7. promocja niełączy się z innymi ofertami promocyjnymi w olsźyńskiej szkole wyższej.

8. W przypadku, gdy pomimo uzyskania po4tpvnej decyzji o przyjęciu na studia osoba rekrutująca'się: nie

poaeimie studiów uibo * trakcie pierwszego semestru w roku akademickim 202712022 zostanie skreŚlona z

iisty studentów, w t}.m także w rwiązkuze ńożeniemrezygnacji ze studiów, albo nie dokona oPŁaĘ za

studia w terminie wskazanym w pkt 4 lub nie dostarczy potwierdzenia dokonania !Ęłaty, PtzYmane nlirŻl<l,

zostaną anulowane, alJczelniabędzie miała prawo do naliczenia opłaty administracyjnej, wPisowego i
peŁrej opłaty czesnego za studia (we wszystkich rodzajach płatności) zgodnie w UchWałą RadY

wykónawczij olsztynskiej Szkoły Wyższej z dnia 08 marca2}2l roku. Regulamin jest dostęPnY na stronie

iniernetowej www.osw.edu,pl oraz w dziekanacie właściwego Wydziału.
g. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji, nezygmlje przed ro.zpoczęciem.lub. w czasie trwania

studiów lub zostanie skreślona z listy studentów, Uczelnia będzie uprawnio^ń do zaticŻeniiczęŚci czesnego,

która podlega ewentualnemu zvrrotowi, tta poczet opłat, które w złliązku ze skorzystaniem z Promocji nie

zostĘ poniesione.

* W przypadku opłaty roczrej lub semestralnej wskazaną zniżkę ob|icza się jako 1/10 oPłat} rocmej,

w pr"ypaato wyboru i0 ratalnego planu płatnościmiikę ob|icza się jako l ratę w wysokoŚci wskazanej w

ucrrware Rady Wykonawczej z dnia 08.03.202lr.Każdy kolejny semestr i rok studenta rypłacane są zgodnie z

Uchwałą Rad} Wykonawczel z dnia 08.03.202Ir.

* promocja nie dotyczy ńsolwentów uczelni.

Akceptuj ę warunki promocj i:

data, imię i naałisko


