
     Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza nr 1/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Prezent z okazji uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych!” 

przeznaczony dla kandydatów na studia 

w Powiślańskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2022/2023 

   

1. Promocja „Prezent z okazji uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych!” kierowany  

jest do Absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej studiów I i II stopnia, którzy uzyskali 

dyplom w roku akademickim 2021/2022.   

2. Promocja „Prezent z okazji uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych!” 

obowiązuje do 30 września 2022r.    

3. Promocja daje możliwość uzyskania zniżki, w wysokości wskazanej w pkt. od a do c, na 

płatność czesnego w drugim semestrze studiów w zależności od wybranej formy płatności, 

zaś dla płatności jednorazowej udzielona ona będzie w pierwszym semestrze studiów:   

a) absolwent kierunku Pielęgniarstwo I stopnia kontynuując naukę na studiach 

magisterskich otrzyma 500zł upustu,   

b) absolwent kierunku Ekonomia I stopnia kontynuując naukę na studiach 

magisterskich, oferowanych przez PSW otrzyma 200zł upustu,   

c) absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia kontynuując naukę  na 

studiach podyplomowych Master of Business Administration otrzymają 500zł 

upustu.   

4. Skorzystanie z programu przysługuje, gdy przystępujący do programu kandydat:   

a) przekaże komplet dokumentów  na semestr pierwszy studiów II stopnia 

niestacjonarnych lub pierwszy semestr studiów podyplomowych MBA  za 

pośrednictwem rekrutacji internetowej,   

b) przekaże  podpisany  niniejszy  regulamin  na  adres  e-mail: 

kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl,  



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

kandydatów na studia,  

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

 

5. Jeśli kandydat zrezygnuje z podjęcia nauki przed rozpoczęciem studiów, spowoduje   to 

anulowanie promocji i brak możliwości uzyskania zniżki.   

6. Kandydat korzystający z niniejszego programu promocyjnego nie ma możliwości 

skorzystania z innych programów promocyjnych, za wyjątkiem KDR.  

7. Spory wynikające z przystąpienia do promocji „Prezent z okazji uzyskania dyplomu 

ukończenia studiów wyższych!” rozstrzyga ostatecznie Senat PSW.   

     

   

   

  Kwidzyn, dn. 30 czerwca 2022r.               Kanclerz mgr Natalia Parus   

  

 

  

  

  
  

  
Wypełniają KANDYDACI,   

na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej  

  

Potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem promocji „Prezent z okazji uzyskania dyplomu ukończenia 

studiów wyższych!” dla kandydatów na studia w Powiślańskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim  

2022/2023 i akceptuję zawarte w nim warunki. Kierunek studiów……………………………..……………. 

  

 

 

…………………………………                                                                       …..…………………………........ 
                       (imię i nazwisko)                                                                                                  (czytelny podpis kandydata)  
   

        
Kwidzyn, …………………… 2022 r.  

                                                                           (data)     

 


