
Załącznik do Zarządzenia 

Nr 1/12/2021 

Kanclerza WSM w  Warszawie 

z dnia 03.12.2021 r. 
 

Regulamin Programu „Absolwent WSM - opłata za przeprowadzenie 

rekrutacji 0zł” 

 

§ 1 

1.  Regulamin „Programu Absolwent” określa szczegółowe zasady programu. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Uczelni – należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Menedżerską  

w Warszawie, 

2) Absolwencie – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła studia wyższe 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Wyższej 

Szkole Menedżerskiej w Warszawie, 

3) Studencie – należy przez to rozumieć osobę, która podjęła naukę w Wyższej Szkole 

Menedżerskiej w Warszawie, 

4) Programie – należy przez to rozumieć „Program Absolwent WSM – Wpisowe 0zł”, 

5) Absolutorium – należy przez to rozumieć uzyskanie zaliczenia wszystkich 

przedmiotów wymaganych w toku nauczania oraz złożenie indeksu w Dziekanacie. 

 

§ 2 

1. Program skierowany jest do wszystkich Absolwentów Uczelni, którzy zamierzają 

rozpocząć naukę w semestrze wiosenno-letnim w roku akademickim 2021/2022        

na studiach I lub II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.  

2. W programie mogą uczestniczyć także osoby, które złożyły w Dziekanacie Uczelni 

komplet dokumentów niezbędnych do obrony pracy dyplomowej.  

3. Do programu mogą przystąpić także wszyscy Studenci ostatniego semestru studiów     

I stopnia, którzy uzyskali Absolutorium oraz do 20 lutego 2022 r. złożą deklarację 

podjęcia studiów w semestrze wiosenno-letnim w roku akademickim 2021/2022        

w Dziale Rekrutacji WSM (osobiście lub na adres rekrutacja@wsm.warszawa.pl). 

WZÓR DEKLARACJI do pobrania ze strony wsm.warszawa.pl 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są do dnia 28 lutego 2022 r. złożyć 

w Biurze Rekrutacji brakujące dokumenty.  

mailto:rekrutacja@wsm.warszawa.pl


5. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dopełnienie wszystkich formalności 

związanych z procesem rekrutacji oraz podjęcie przez kandydata nauki. 

6. W przypadku nie podjęcia studiów lub rezygnacji Student jest zobowiązany               

do uregulowania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w pełnej wysokości – 85,00 zł. 

w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów. 

Niedopełnienie warunku opisanego w ust. 5 zobowiązuje kandydata do uregulowania opłaty 

za przeprowadzenie rekrutacji w pełnej wysokości – 85,00 zł.   

§ 3 

1. Warianty obowiązywania programu: 

 Od 07 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2022 r. opłata za przeprowadzenie rekrutacji 

wynosi 0 zł; 

 opłata za przeprowadzenie rekrutacji wynosi 85,00 zł z wyłączeniem osób,                

o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.  

 

§ 4 

1. Skorzystanie z programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Studenta wyżej 

określonych zasad. 

 

 

 

Mgr Radosław Dawidziuk, MBA  

               Kanclerz 

              Wyższej Szkoły Menedżerskiej 

              w Warszawie 

 

 


