
REGULAMIN PROMOCJI 

NOC REKRUTACJI 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

 

1. Promocja „NOC REKRUTACJI 24 WRZESŃIA 2020 ROKU” obowiązuje każdego kandydata 

zapisującego się w naborze letnim na rok akademicki 2020/2021 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. Dokonana zapisu na wybrany kierunek i formę studiów poprzez wypełnienie formularza 

rekrutacyjnego w internetowym systemie rekrutacji dostępnym na stronie 

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

3. W dniu 24.09.2020 r. w godzinach od 17:00 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 nie obowiązuje kandydatów zapisanych na studia w roku akademickim 20/21 we 

wcześniejszym terminie.  

6. W przypadku osób, które dokonają rezygnacji z podpisanej umowy na rok akademicki 20/21, przy 

próbie ponownego zapisu promocja nie obowiązuje.  

7. Promocja „NOC REKRUTACJI 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU” rozpoczyna się 24 września 2020 roku  

o godzinie 17:00 i kończy 24.09.2020 r. o godzinie 22:00.  

8. 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: 500 zł 

9. 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. 

10. Z promocji wyłączone są:  

- studia dofinansowane z UE 

- studia na kierunku psychologia od VIII semestru (dla osób z wyższym wykształceniem) 

- studia podyplomowe objęte programem Partnerstwo dla wiedzy 

- seminarium doktorskie  

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


11. 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. 

12. Wszelkie pytania dotyczące promocji „NOC REKRUTACJI 24 WRZEŚNIA 2020 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 

13. Kwestie sporne związane z zasadami promocji „NOC REKRUTACJI 24 WRZEŚNIA 2020 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

