
 

REGULAMIN PROMOCJI 
dla Studentów Wyższej Szkoły Humanitas rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 

zapisanych na studia w terminie od 28.04.2020 r. do 30.09.2020 r. 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie: 

WSH – Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Kilińskiego 43. 

Kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów I, II stopnia, jednolitych 

magisterskich lub studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas. 

Student – osoba, która rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Humanitas i jest w trakcie trwania toku 

studiów na wybranym wcześniej kierunku. 

Absolwent WSH – absolwent Wyższej Szkoły Humanitas, który posiada dyplom ukończenia studiów: 

• I lub II – stopnia, 

• jednolitych magisterskich, 

• podyplomowych. 

 

§1 

PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 
 

1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie 

promocji oraz innych praw przysługujących Kandydatom na studia, Studentom oraz 

Absolwentom WSH. 

2. W WSH obowiązują następujące promocje: 

a. czasowe dla Kandydatów na studia, 

b. zniżki dla Służb Mundurowych oraz Techników Elektroradiologii, 

c. inne dla Kandydatów, Studentów i Absolwentów WSH. 

 

§2 

PROMOCJE CZASOWE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
 

1. Promocja czasowa w następujących okresach wynosi: 

a. 1200 zł przy zapisie w terminie: 28.04. – 22.05.2020 r. (na pierwszym semestrze studiów 

raty czesnego obniżone o 800 zł oraz opłata wpisowa 0 zł) 

b. 1000 zł przy zapisie w terminie: 25.05. – 26.06.2020 r. (na pierwszym semestrze studiów 

raty czesnego obniżone o 600 zł oraz opłata wpisowa 0 zł) 

c. 800 zł przy zapisie w terminie: 29.06. – 31.07.2020 r. (na pierwszym semestrze studiów 

raty czesnego obniżone o 400 zł oraz opłata wpisowa 0 zł) 

d. 600 zł przy zapisie w terminie: 03.08. – 28.08.2020 r. (na pierwszym semestrze studiów 

raty czesnego obniżone o 200 zł oraz opłata wpisowa 0 zł) 



 

2. Do skorzystania z promocji ma prawo Kandydat na studia, który spełni łącznie następujące 

warunki: 

a. wypełni kwestionariusz online na stronie www WSH w zakładce ZAPISZ SIĘ, 

b. złoży komplet dokumentów (dokładny opis wymaganych dokumentów znajduje 

w zakładce „Zasady rekrutacji”: 

• dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, pod adresem: 

https://www.humanitas.edu.pl/zasady_rekrutacji  

• dla studiów podyplomowych pod adresem: 

https://www.humanitas.edu.pl/Studia_podyplomowe/Rekrutacja_podyplomowe 

W przypadku kierunków studiów podyplomowych dodatkowe wymagania dotyczące 

koniecznej dokumentacji znajdują się w zakładkach zawierających opisy 

poszczególnych kierunków. 

c. podpisze umowę o świadczenie usług edukacyjnych.  

3. Rozliczenie promocji następuje od kwoty ceny regularnej czesnego obowiązującego na 

wybranym kierunku studiów. Cena regularna zawarta jest w obowiązującej Studenta umowie 

o świadczenie usług edukacyjnych. 

 
 

§3 

ZNIŻKI DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII 
 

1. „Studia dla Służb Mundurowych” – studia do 25% taniej: 

a. Kandydaci na studia I, II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe, 

którzy reprezentują sektor służb mundurowych (pracują w policji, wojsku, straży miejskiej, 

służbie celnej, itp.) otrzymują bonifikatę w wysokości 15% kosztów czesnego 

standardowego, 

b. Kandydaci na studia I, II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe - 

członkowie mundurowych organizacji związkowych, z którymi WSH zawarła porozumienie 

o współpracy, otrzymują dodatkowo 10% bonifikaty, 

c. Kandydaci na studia korzystający z promocji „Studia dla służb mundurowych” 

zobligowani są do okazania stosownego dokumentu przy zapisie na studia.  

2. „Studia I stopnia dla techników elektroradiologii” - studia do 20% taniej: 

a. Kandydaci na studia I stopnia, będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Techników 

Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych 

Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych 

Radioterapii otrzymują bonifikatę w wysokości 15% kosztów czesnego standardowego na 

kierunku Elektroradiologia I stopnia, 

b. Kandydaci na studia I, II stopnia, studia jednolite magisterskie - członkowie Polskiego 

Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Techników Medycznych Radioterapii, zameldowani w odległości powyżej 300 km od 

siedziby WSH otrzymują dodatkowo 5%. Uczelnia wymaga potwierdzenia meldunku, 

https://rekrutacja.humanitas.edu.pl/default.aspx
https://www.humanitas.edu.pl/zasady_rekrutacji
https://www.humanitas.edu.pl/Studia_podyplomowe/Rekrutacja_podyplomowe


 

c. Kandydaci na studia korzystający z promocji "Studia dla techników elektroradiologii 

I stopnia" zobligowani są do okazania stosownego dokumentu przy zapisie na studia. 

d. Student, który podczas trwania studiów zrezygnuje z członkostwa w Związkach 

Zawodowych, przechodzi na standardowe opłaty czesnego zgodnie z datą rezygnacji. 

 
 

§4 

INNE PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W WSH 
 

1. Dla Kandydatów na studia: 

a. „Płatność z góry”. Kandydaci na studia, którzy zdecydują się na dokonywanie płatności 

czesnego za każdy semestr studiów z góry, otrzymają bonifikatę płatności w wysokości 

100 zł za każdy semestr. 

b. „Absolwent szkoły partnerskiej”. Kandydaci na studia I stopnia, studia jednolite 

magisterskie, będący absolwentami szkół należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej 

WSH, otrzymują bonifikatę w wysokości 700 zł. 

c. "Okienko transferowe". Osoby przenoszące się z innej uczelni do Wyższej Szkoły 

Humanitas na semestr wyższy, niż pierwszy otrzymają bonifikatę w wysokości 1 000 zł 

(trzy raty czesnego na ostatnim semestrze obniżone o 200 zł każda oraz opłata wpisowa 

0 zł). 

2. Dla Studentów: 

a. "Studia równoległe" - studia o 50% tańsze. Studenci studiów I i II stopnia, studiów 

jednolitych magisterskich, którzy w trakcie studiów rozpoczną studia na drugim kierunku 

otrzymają bonifikatę w wysokości 50% kosztów czesnego na drugim kierunku. Bonifikata 

obowiązuje na okres trwania dwóch (lub więcej) kierunków jednocześnie.  

b. "Studia podyplomowe dla studentów Humanitas" - bonifikata 30%. Studenci studiów II 

stopnia, którzy w trakcie trwającego już toku studiów rozpoczną studia podyplomowe 

otrzymają bonifikatę w wysokości 30% od ceny regularnej czesnego na wybranym 

kierunku studiów podyplomowych. 

3. Dla Absolwentów: 

a. „Absolwenci studiów I stopnia” – rabat do 1 300 zł: 

i. zyskają bonifikatę w wys. 1 000 zł rozpoczynając naukę na studiach II stopnia 

(ostatnia i przedostatnia rata czesnego standardowego na wybranym semestrze 

obniżona o 300 zł, oraz opłata wpisowa 0 zł), 

ii. zyskają dodatkowo 300 zł w przypadku podpisania umowy do 30 dni po obronie 

(pierwsza rata czesnego standardowego na wybranym semestrze pomniejszona 

o 300 zł). 

b. "Drugi kierunek studiów" - bonifikata 20% 

i. Absolwenci studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich rozpoczynający 

naukę na drugim kierunku studiów (na studiach I stopnia lub studiach jednolitych 

magisterskich) otrzymują bonifikatę w wysokości 20% od kwoty regularnej czesnego 

na wybranym kierunku studiów. 

https://www.humanitas.edu.pl/swe_placowki_partnerskie


 

ii. Absolwenci studiów II stopnia rozpoczynający naukę na drugim kierunku studiów (na 

studiach I, II stopnia lub studiach jednolitych magisterskich) otrzymują bonifikatę 

w wysokości 20% od kwoty regularnej czesnego na wybranym kierunku studiów. 

c. „Studia podyplomowe dla Absolwenta Humanitas” - bonifikata 30% 

Absolwenci studiów I, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich rozpoczynający 

naukę na studiach podyplomowych, otrzymują bonifikatę w wysokości 30% od ceny 

regularnej czesnego na wybranym kierunku studiów podyplomowych. 

 

 

§16 

ZASADY ŁĄCZENIA PROMOCJI 
 

1. Promocje nie podlegają kumulacji. 

2. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych 

w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

 

 

§17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Promocje nie dotyczą studiów dofinansowanych ze środków unijnych. 

2. Skorzystanie przez Kandydata na studia lub Studenta lub Absolwenta, z którejkolwiek z promocji 

wymienionych w §3 i §4 Regulaminu promocji,  jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie 

3. Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z Regulaminu danej promocji skutkuje utratą 

przyznanej promocji. 

4. W wypadku pojawienia się w WSH innych promocji, niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje 

się odrębny Regulamin promocji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 


