ZARZĄDZENIE NR 04/2018
Kanclerza Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwanej dalej WSNS
z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie promocji w opłatach za studia podyplomowe
w roku akademickim 2018/2019.
Na podstawie § 24 ust. 4 pkt 9) Statutu WSNS zatwierdzonego Uchwałą założyciela WSNS nr 14/2013/NWZ
z dnia 27.09.2013 r., zarządza się co następuje:

1.

2.

§1
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w pierwszym terminie rekrutacyjnym (nabór
letni) jest zobowiązany złożyć dokumentację rekrutacyjną do 25 września 2018 r. oraz do wpłacenia
opłaty wpisowego w wysokości 100 zł.
Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w
pierwszym terminie rekrutacyjnym (nabór letni):
a)
b)
c)

3.

4.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w drugim terminie rekrutacyjnym (nabór
zimowy) jest zobowiązany złożyć dokumentację rekrutacyjną do 25 lutego 2019 r. oraz wpłacenia opłaty
wpisowego w wysokości 100 zł.
Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w
drugim terminie rekrutacyjnym (nabór zimowy):
a)
b)
c)

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

do 30 czerwca 2018 r. – opłata wpisowego wynosi – 0,00 zł,
od 01 do 31 lipca 2018 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
od 01 sierpnia do 25 września 2018 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł

do 31 grudnia 2018 r. – opłata wpisowego wynosi – 0,00 zł,
od 01 do 31 stycznia 2019 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
od 01 do 25 lutego 2019 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł

§2
Wprowadza się promocję w opłacie czesnego dla kandydata na studia podyplomowe, który jest
absolwentem WSNS w roku akademickim 2018/2019.
Promocja w opłacie czesnego dla absolwenta WSNS oznacza zmniejszenie o 10 % obowiązującej
opłaty czesnego za cały okres studiów pod warunkiem dokonania opłaty jednorazowej.
Warunkiem uzyskania promocji w opłacie czesnego jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych do 31
sierpnia 2018 r. w naborze letnim oraz do 31 stycznia 2019 r. w naborze zimowym.
§3
Wprowadza się kolejną promocję w opłacie czesnego dla słuchacza studiów podyplomowych w roku
akademickim 2018/2019.
Promocja w opłacie czesnego obejmuje osoby będące słuchaczami studiów podyplomowych, które
ukończyły I semestr nauki.
Promocja oznacza zmniejszenie wysokości czesnego o 10 % za II semestr nauki.
Koniecznym do uzyskania promocji w opłacie czesnego jest spełnienie się wszystkich poniższych
warunków:
1) zachęcenie do podjęcia studiów podyplomowych w WSNS jednego kandydata,
2) złożenie stosownych oświadczeń przez słuchacza i kandydata do dziekanatu przed datą
zakończenia rekrutacji,
3) ukończenie I semestru studiów podyplomowych przez kandydata.

§4
1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dziekanatowi WSNS i Kwesturze WSNS.
2. Wcześniejsze Zarządzenia dotyczące promocji w opłatach za studia podyplomowe przestają obowiązywać z
dniem niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r.

Lublin, dnia 26 kwietnia 2018 r.

