ZARZĄDZENIE NR 03/2016
Kanclerza Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwanej dalej WSNS
z dnia 12 maja 2016 roku
w sprawie promocji w opłatach za studia I stopnia
w roku akademickim 2016/17
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
Wprowadza się następujące promocje w opłatach za studia I stopnia (licencjackie) w roku
akademickim 2016/17:
I. Promocje w opłatach rekrutacyjnych dla kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) w roku
akademickim 2016/17 w naborze letnim.
1. Promocje w opłatach rekrutacyjnych obejmują kandydatów na wszystkie kierunki studiów.
2. Promocja w opłacie rekrutacyjnej oznacza zmniejszenie jej do wysokości 0 zł.
3. Warunkiem uzyskania promocji w opłacie rekrutacyjnej jest złożenie dokumentów
rekrutacyjnych do dnia 31 lipca 2016 r.
II. Promocje w opłatach rekrutacyjnych dla kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) w roku
akademickim 2016/17 w naborze zimowym.
1. Promocje w opłatach rekrutacyjnych obejmują kandydatów na wszystkie kierunki studiów.
2. Promocja w opłacie rekrutacyjnej oznacza zmniejszenie jej do wysokości 0 zł.
3. Warunkiem uzyskania promocji w opłacie rekrutacyjnej jest złożenie dokumentów
rekrutacyjnych do dnia 31 grudnia 2016 r.
III. Promocje w opłatach czesnego dla kandydatów na studia I stopnia (licencjackie)
akademickim 2016/17.

w roku

1. Promocje w opłatach czesnego obejmują kandydatów na kierunku socjologia.
2. Promocje w opłacie czesnego oznaczają zmniejszenie obowiązującej opłaty czesnego za I
semestr nauki o 50 % zgodnie z niniejszą tabelką:

Kierunek

Socjologia

Stacjonarne
Niestacjonarne
semestr
studiów miesięcznie semestralnie jednorazowo miesięcznie semestralnie jednorazowo
1

300 150

1400 700

2

300

1400

2700 2050

300 150

1400 700

300

1400

3. Warunkiem uzyskania promocji w opłacie czesnego jest złożenie
rekrutacyjnych do dnia 31 lipca 2016 r. i ukończenie I semestru studiów.

2700 2050

dokumentów

IV. Promocje w opłatach czesnego dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) w roku
akademickim 2016/17
1. Promocje w opłatach czesnego obejmują osoby będące studentami studiów I stopnia
(licencjackich), które ukończyły I semestr nauki.
2. Promocja oznacza zmniejszenie wysokości czesnego o 15 % za II semestr nauki.
3. Koniecznym do uzyskania promocji w opłacie czesnego jest spełnienie się poniższych
warunków:
1) zachęcenie do podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) w WSNS jednego
kandydata,
2) złożenie stosownych oświadczeń przez studenta i kandydata do dziekanatu przed
zakończeniem rekrutacji,

3) ukończenie I semestru studiów przez kandydata.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dziekanatowi WSNS i Kwesturze WSNS.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2016 r.
Lublin, dnia 12.05.2016 r.
Kanclerz
WSNS

Adam Żerel

