Zarządzenie nr 3/2016
Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
z dnia 2 kwietnia 2016 roku
w sprawie stosowania promocyjnych opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2016/2017
Na podstawie § 20 ust. 1, pkt 11 Statutu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 22
lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:
§1
W roku akademickim 2016/2017 w WSAP w Ostrołęce obowiązują następujące akcje promocyjne
polegające na zmniejszeniu opłat czesnego:
1. „Przyprowadź swoich znajomych”
2. „Pakiet rodzinny”
3. „Absolwent”
§2
„Przyprowadź swoich znajomych”
1. Promocja polega na zmniejszeniu opłaty z tytułu czesnego dla aktualnych studentów WSAP w
Ostrołęce o 400 zł za każdą nową osobę, która zostanie studentem pierwszego roku WSAP w
Ostrołęce, w roku akademickim 2016/2017.
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez nową osobę kompletu dokumentów
rekrutacyjnych (wraz z opłatą wpisowego) oraz wpłata co najmniej pierwszej raty za I semestr.
Polecający student musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe wobec Uczelni za semestry
poprzedzające naliczanie opłat promocyjnych, tj. do zakończenia roku akademickiego 2015/2016.
3. Naliczenie zniżki w opłacie czesnego, po spełnieniu warunków o których mowa w ust. 2, nastąpi na
wniosek polecającego studenta, po 200 zł przy wpłatach jednorazowych za każdy semestr lub po 50
zł na każdej racie przy wpłatach ratalnych.
4. Jeżeli polecający student zachęci do studiowania w WSAP w Ostrołęce więcej niż jedną osobę
naliczenie zniżek przysługuje za każdą z nich w pełnej wysokości. Łączna kwota zniżek nie może
przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2016/2017.
5. W przypadku rezygnacji z podjętych studiów przez osobę poleconą przed 31 października 2016 r.
polecający student traci prawo do promocyjnych opłat i zobowiązany jest do wyrównania
brakujących opłat czesnego w terminie 14 dni od uzyskania informacji na ten temat z kwestury
WSAP w Ostrołęce.
6. W przypadku skreślenia lub rezygnacji z podjętych studiów przez osobę poleconą po 31
października 2016 r., przed rozpoczęciem zajęć na II semestrze, polecający student traci prawo do
promocyjnych opłat za semestr letni 2016/2017 i zobowiązany jest do wyrównania brakujących
opłat czesnego w terminie 14 dni od uzyskania informacji na ten temat z kwestury WSAP w
Ostrołęce.
7. W przypadku skreślenia lub rezygnacji z podjętych studiów przez osobę poleconą w trakcie II
semestru, polecający student zachowuje prawo do promocyjnych opłat za cały rok akademicki.
8. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z promocji jest pisemne oświadczenie
podpisanie przez studenta polecającego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
„Pakiet rodzinny”
1. Promocja obowiązuje studentów oraz członków ich najbliższej rodziny (matka, ojciec, syn, córka,
brat, siostra, mąż, żona), którzy w czasie trwania rekrutacji na rok 2016/2017 zapiszą się na studia w
WSAP w Ostrołęce.
2. Promocja obejmuje czesne ze zniżką 10% dla studenta WSAP w Ostrołęce oraz 10% dla każdego
członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, w roku akademickim 2016/2017.
3. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z promocji jest pisemne oświadczenie
podpisanie przez studenta oraz członka rodziny stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.

§4
„Absolwent”
Każdemu absolwentowi WSAP w Ostrołęce, kończącemu naukę w roku akademickim 2015/2016 i
rozpoczynającemu studia podyplomowe prowadzone przez WSAP w Ostrołęce w roku akademickim
2016/2017 przysługuje 10% zniżki od opłat czesnego na studiach podyplomowych.
§5
Promocje, o których mowa w § 1 nie łączą się ze sobą ani z żadnymi innymi promocjami czesnego.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

