
REGULAMIN PROMOCJI 

NOC REKRUTACJI 19 MARCA 2021 ROKU 
 
 
 
 

1. Promocja „NOC REKRUTACJI 19 MARCA 2021 ROKU” obowiązuje każdego kandydata zapisującego 

się w naborze zimowym  na  rok  akademicki  2021/2022  na  wybraną  formę  studiów  

prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu (z wyłączeniami opisanymi w pkt.8 

regulaminu), który spełni warunki określone w pkt. 2 i 3 

2. Dokona zapisu na wybrany kierunek i formę studiów poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego 

w internetowym systemie rekrutacji, który jest na stronie internetowej 

https://rekrutacja.humanitas.edu.pl/default.aspx 
 
 

3. W dniu 19.03.2021 r. w godzinach od 15:00 do 22:00 kandydat zakończy proces rekrutacji na studia 

dopełniając  wszelkich  formalności  wynikających  z  zasad  przyjęć   na   ten  kierunek,   co   oznacza 

w szczególności złożenie w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Humanitas kompletu wymaganych 

dokumentów, określonych na stronie internetowej uczelni, a w przypadku kandydatów podlegających 

ocenie Komisji Rekrutacyjnej także uzyskania pozytywnego wyniku tejże oceny. 

 

 
4. W przypadku obecnych studentów Wyższej Szkoły Humanitas promocja dotyczy wyłącznie zapisów 

na nowy kierunek studiów, który będzie drugim kierunkiem, na którym będzie studiował Kandydat. 
 

 
5. Promocja dotyczy wyłącznie osób podpisujących umowę w okresie obowiązywania promocji Noc 

Rekrutacji 19 marca 2021. Mogą w niej wziąć udział wyłącznie osoby podpisujące umowę na wybrany 

kierunek studiów lub studiów podyplomowych w okresie jej trwania. Osoby, które podpisywały umowę 

przed rozpoczęciem promocji, nie mogą dokonać rezygnacji a następnie powtórnego zapisu na studia. 

 

 
6. Promocja  „NOC  REKRUTACJI  19   MARCA  2021  ROKU” rozpoczyna  się  19  marca  2021  roku   

o godzinie 15:00 i kończy 19 marca 2021 roku o godzinie 22:00. 

 

 
7. Wartość zniżek w ramach promocji jest różna w zależności od rodzaju studiów i wynosi odpowiednio: 

 
- studia I stopnia - licencjackie: 1 200 zł 

- studia II stopnia – uzupełniające: 1 200 zł 

- studia jednolite magisterskie: 1 200 zł 

- studia podyplomowe: 800 zł 

https://rekrutacja.humanitas.edu.pl/default.aspx
https://rekrutacja.humanitas.edu.pl/default.aspx


8. Promocje i wartości  zniżek  nie  łączą  się  z  innymi  programami  i  promocjami  obowiązującymi 

w Wyższej Szkole Humanitas. Kandydat na studia podczas zapisu wybiera tylko jedną z przysługujących 

mu opcji. 

 

 
9. Promocja dotyczy poniższych kierunków studiów: 

a/ w przypadku studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich: 

Administracja 

BHP 

Zarządzanie 

Elektroradiologia 

Prawo 

 
b/ w przypadku studiów podyplomowych: 

Arteterapia 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla pedagogów specjalnych 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dla pedagogów specjalnych 

Logopedia 

Logopedia dla pedagogów specjalnych 

Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej 

Przygotowanie pedagogiczne 

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 

Terapia dzieci i młodzieży - NOWOŚĆ 

Administracja publiczna 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

HR biznes partner 

Kadry i płace 

Podatki i prawo podatkowe 

Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 



Prawo zamówień publicznych 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

10. Niedopełnienie niezbędnych do zapisu na studia etapów rekrutacji wskazanych opisanych w pkt. 2 

i 3 oznacza rezygnację Kandydata na studia z promocji, bez możliwości wnoszenia roszczeń 

finansowych względem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

 

 
11. Wszelkie pytania dotyczące promocji „NOC REKRUTACJI 19 MARCA 2021 ROKU” należy kierować 

do pracowników Działu Rekrutacji Wyższej Szkoły Humanitas osobiście, (Dział Rekrutacji Wyższej 

Szkoły  Humanitas,  ul.  Kilińskiego  43,  41-200  Sosnowiec,   pokój   009),   bądź   telefonicznie   pod 

nr tel. 32 363 12 06 lub mailowo na adres: rekrutacja@humanitas.edu.pl 
 
 

12. Kwestie sporne związane z zasadami promocji „NOC REKRUTACJI 19 MARCA 2021 ROKU” 

rozstrzygane są polubownie, w porozumieniu z kandydatem, przez Kierownika Działu Rekrutacji 

Wyższej  Szkoły  Humanitas,  nadzorującego  prawidłowy  przebieg  wszelkich  procesów  rekrutacji,  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o sporze. 

mailto:rekrutacja@humanitas.edu.pl

