
Załącznik nr 3 do Zarządzania Kanclerza nr 1/07/22 z dnia 12 lipca 2022 r.  

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Polecaj – studiuj taniej” 

przeznaczony dla studentów  

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2022/2023 

 

1. Promocja „Polecaj – studiuj taniej” obowiązuje od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. Promocja daje 

możliwość uzyskania przez studenta PSW 100 zł zniżki w czesnym za każdego poleconego 

kandydata pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.  

2. Skorzystanie z promocji przysługuje studentowi Powiślańskiej Szkoły Wyższej  

gdy polecony kandydat: 

a) przekaże komplet dokumentów za pośrednictwem rekrutacji elektronicznej na I semestr 

studiów I stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych do 30 września 2022 r.  

a wraz z nimi podpisany przez polecającego studenta niniejszy regulamin, 

b) wpłaci czesne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu opłat dla studentów  

i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe, 

c) rozpocznie naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023. 

3. Jeśli kandydat na studia zrezygnuje z podjęcia nauki przed rozpoczęciem studiów, spowoduje  

to anulowanie promocji i brak możliwości uzyskania zniżki przez studenta PSW. 

4. Zniżka w czesnym zostanie przyznana studentowi polecającemu uczelnię na semestr letni w roku 

akademickim 2022/2023.  

5. Kandydat korzystający z niniejszego programu promocyjnego nie ma możliwości skorzystania  

z programów „Razem na studia” oraz „Studiuj ze swoimi”. 

6. Promocja nie dotyczy kandydatów podejmujących studia na II kierunku studiów, na tym samym 

wydziale równolegle lub po ukończeniu pierwszego kierunku studiów. 

7. Spory wynikające z przystąpienia do promocji „Polecaj – studiuj taniej” rozstrzyga ostatecznie 

Senat PSW. 

 
 

Kwidzyn, dn.  12 lipca 2022 r.          Kanclerz mgr Natalia Parus 

 
 
 
 

Wypełnia STUDENT,  
który polecił studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej znajomemu 

  
 
Potwierdzam, iż zapoznałem/am  się  z  regulaminem  promocji  „Polecaj – studiuj taniej”  dla  studentów  Powiślańskiej 
Szkoły Wyższej w roku akademickim  2022/2023 i akceptuję zawarte w nim warunki. 
 
 
W promocji polecam kandydata……………………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko) 

na kierunek…………………………………………………w formie (stacjonarnej/niestacjonarnej) 

 
Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………………………………………………… 

kierunek: ……………………………………………………………………………..(stacjonarne/niestacjonarne) 

numer semestru: ………………………… 

 
Kwidzyn, ……………………………… 2022 r.   .…….…..…………………………........ 

(data)                              (czytelny podpis studenta) 
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