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Instrukcja 

wdrażania Pakietów promocyjnych 

obowiązujących na studiach podyplomowych 

w roku akademickim 2017/2018 

w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 
 

PAKIET SUPER ZNIŻEK zawiera: 
 

1. Program Rodzina obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we 

Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, 

małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych. 

 

Adresat 
 

O obniżone czesne na studiach podyplomowych mają prawo ubiegać się osoby posiadające status 

słuchacza studiów podyplomowych KSW we Włocławku, którzy jednocześnie podejmą naukę na studiach 

podyplomowych w roku akademickim 2017/2018. 

Uwzględnia się wyłącznie trzy przypadki relacji prawno-rodzinnych: 

1) rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), 

2) rodzice - dziecko, 

3) małżeństwo. 

 

Wymagane dokumenty: 
 

1. Podanie do J.M. Rektora. 

2. Dokument potwierdzający relację prawno-rodzinną: 

1) akt urodzenia słuchacza i jego rodzeństwa, bądź notarialnie uwierzytelnione odpisy (w przypadku 

rodzeństwa), 

2) akt urodzenia dziecka, bądź notarialnie uwierzytelniony odpis (w przypadku relacji rodzic - dziecko), 

3) akt zawarcia związku małżeńskiego, bądź notarialnie uwierzytelniony odpis (w przypadku relacji 

małżeństwo). 

 

Termin składania dokumentów → 31 stycznia 2018 r. 
 

Uwagi 
 

1. Obniżone czesne obowiązywać będzie przez jeden semestr - drugi semestr studiów podyplomowych, 

czyli od nowego semestru po terminie złożenia wymaganych dokumentów. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z Pakietów promocyjnych. 

 

Obieg dokumentów 
 

1. Złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie do dziekanatu. 

2. Dziekanat sprawdza dokumenty pod względem formalnym: 

1) treść podania wraz z załącznikami, 
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2) czy osoby wskazane we wniosku studiują jednocześnie na tych samych semestrach na studiach 

podyplomowych w KSW we Włocławku. 

3. Dziekanat przekazuje komplet dokumentów do akceptacji J.M. Rektora w ciągu 7 dni od zakończenia 

terminu ich przyjmowania. 

4. Na podstawie zatwierdzonej przez J.M. Rektora dokumentacji dziekanat sporządza dla Kwestury wykaz 

słuchaczy uprawnionych do obniżki w czesnym. 

5. Informacji o przyznanej obniżce w czesnym udziela słuchaczom dziekanat. 

 

2. Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania 

rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe. 

 

3. Program Team work obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we 

Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty 

na ten sam kierunek studiów podyplomowych). 

 

O obniżone czesne na studiach podyplomowych mają prawo ubiegać się osoby posiadające status 

słuchacza studiów podyplomowych KSW we Włocławku, którzy są pracownikami jednej firmy i jednocześnie 

podejmą naukę na tym samym kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018. 

 

Wymagane dokumenty: 
 

1. Podanie do J.M. Rektora. 

2. Dokument potwierdzający pracę w jednej firmie (zaświadczenie o zatrudnieniu). 

 

Termin składania dokumentów → 31 stycznia 2018 r. 
 

Uwagi 
 

1. Obniżone czesne obowiązywać będzie przez jeden semestr - drugi semestr studiów podyplomowych, 

czyli od nowego semestru po terminie złożenia wymaganych dokumentów. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z Pakietów promocyjnych. 

 

Obieg dokumentów 
 

1. Złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie do dziekanatu. 

2. Dziekanat sprawdza dokumenty pod względem formalnym: 

1) treść podania wraz z załącznikami, 

2) czy osoby wskazane we wniosku studiują jednocześnie na tych samych semestrach i na tych samych 

studiach podyplomowych w KSW we Włocławku, 

3) czy osoby wskazane we wniosku pracują w jednej firmie. 

3. Dziekanat przekazuje komplet dokumentów do akceptacji J.M. Rektora w ciągu 7 dni od zakończenia 

terminu ich przyjmowania. 

4. Na podstawie zatwierdzonej przez J.M. Rektora dokumentacji dziekanat sporządza dla Kwestury wykaz 

słuchaczy uprawnionych do obniżki w czesnym. 
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5. Informacji o przyznanej obniżce w czesnym udziela słuchaczom dziekanat. 

 

4. Program Partnerzy KSW obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w KSW we 

Włocławku dla osób zatrudnionych w instytucjach lub podmiotach gospodarczych, z którymi Uczelnia 

ma podpisane porozumienie o współpracy. 

 

 O obniżone czesne na studiach podyplomowych mają prawo ubiegać się osoby posiadające status 

słuchacza studiów podyplomowych KSW we Włocławku, którzy są pracownikami instytucji lub podmiotów 

gospodarczych, z którymi Uczelnia na podpisane porozumienie o współpracy. 

 

Wymagane dokumenty: 
 

1. Podanie do J.M. Rektora. 

2. Dokument potwierdzający pracę w instytucji lub podmiocie gospodarczym, z którym Uczelnia ma 

podpisane porozumienie o współpracy (zaświadczenie o zatrudnieniu). 

 

Termin składania dokumentów → 10 listopada 2017 r. 
 

Uwagi 
 

1. Obniżone czesne obowiązywać będzie przez cały okres trwania studiów podyplomowych. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z Pakietów promocyjnych. 

 

Obieg dokumentów 
 

1. Złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie do dziekanatu 

2. Dziekanat sprawdza dokumenty pod względem formalnym: 

1) treść podania wraz z załącznikami, 

2) czy osoba wskazana we wniosku pracuje w instytucji lub podmiocie gospodarczym, z którym 

Uczelnia ma podpisane porozumienie. 

3. Dziekanat przekazuje komplet dokumentów do akceptacji J.M. Rektora w ciągu 7 dni od zakończenia 

terminu ich przyjmowania. 

4. Na podstawie zatwierdzonej przez J.M. Rektora dokumentacji dziekanat sporządza dla Kwestury wykaz 

słuchaczy uprawnionych do obniżki w czesnym. 

5. Informacji o przyznanej obniżce w czesnym udziela słuchaczom dziekanat. 

 

5. Program Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia KSW we Włocławku obejmuje 

obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów 

pierwszego lub drugiego stopnia KSW we Włocławku. 

 

Adresat 
 

O obniżone czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku może ubiegać się absolwent 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia ukończonych w KSW we Włocławku bez względu na datę ukończenia 

tych studiów. 
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Uwagi 
 

1. Warunkiem uzyskania zniżki w czesnym jest przestawienie przy składaniu dokumentów na studia 

podyplomowe dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w KSW we Włocławku. 

Obniżone czesne obowiązywać będzie przez cały okres trwania studiów podyplomowych. Wysokość 

czesnego po zastosowaniu zniżki w czesnym będzie umieszona w decyzji o przyjęciu na studia 

podyplomowe. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z Pakietów promocyjnych. 

 

6. Program Absolwent studiów podyplomowych KSW we Włocławku obejmuje obniżone o 10% 

czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych 

KSW we Włocławku. 

 

Adresat 
 

O obniżone czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku może ubiegać się absolwent 

studiów podyplomowych ukończonych w KSW we Włocławku bez względu na datę ukończenia tych studiów. 

 

Uwagi 
 

1. Warunkiem uzyskania zniżki w czesnym jest przestawienie przy składaniu dokumentów na studia 

podyplomowe świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w KSW we Włocławku. Obniżone 

czesne obowiązywać będzie przez cały okres trwania studiów podyplomowych. Wysokość czesnego po 

zastosowaniu zniżki w czesnym będzie umieszona w decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z Pakietów promocyjnych. 

 

7. Program Dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone 

o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w KSW we 

Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych). 

 

Adresat 
 

O obniżone czesne na drugim kierunku studiów podyplomowych ma prawo ubiegać się osoba 

posiadająca status słuchacza studiów podyplomowych KSW we Włocławku, która realizuje równolegle dwa 

kierunki studiów podyplomowych w KSW we Włocławku. 

W przypadku osób podejmujących dwa kierunki studiów jednocześnie zniżka jest przyznawana na 

kierunku o niższym czesnym. 

 

Wymagane dokumenty 
 

1. Podanie do J.M. Rektora. 

2. Zaświadczenia potwierdzające studiowanie na danych kierunkach studiów podyplomowych 

z zaznaczeniem roku i semestru studiów wystawione przez dziekanat. 

 

Termin składania dokumentów → 10 listopada 2017 r. 
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Uwagi 
 

1. Obniżone czesne obowiązywać będzie przez cały okres trwania studiów na drugim wybranym przez 

studenta kierunku studiów. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z Pakietów promocyjnych. 

 

Obieg dokumentów 
 

1. Złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie do dziekanatu. 

2. Dziekanat sprawdza dokumenty pod względem formalnym - treść podania wraz z załącznikami. 

3. Dziekanat przekazuje komplet dokumentów do akceptacji J.M. Rektora w ciągu 7 dni od zakończenia 

terminu ich przyjmowania. 

4. Na podstawie zatwierdzonej przez J.M. Rektora dokumentacji dziekanat sporządza dla Kwestury wykaz 

słuchaczy uprawnionych do obniżki w czesnym. 

5. Informacji o przyznanej obniżce w czesnym udziela słuchaczom studiów podyplomowych dziekanat. 


