
 

 

Gdańsk, 9 sierpnia 2022 r. 

W Regulaminie udzielania zniżek dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
1
, 

który wchodzi w życie 1 października 2022 r., wprowadziliśmy następujące zmiany w sto-

sunku do ostatnio obowiązującego Regulaminu (zaznaczone kolorem czerwonym): 

pkt 2.3: za przyprowadzenie osoby: 10% dla studentów lub kandydatów na studia, jeżeli przyprowa-

dzą nową, nigdy niestudiującą w GSW osobę, która zapisze się na studia w GSW i opłaci semestr 

studiów, na który się zapisuje — przyznawana na jeden semestr, pod warunkiem podania danych 

osobowych osoby polecającej w ankiecie osobowej kandydata na studia składanej w momencie rekru-

tacji nowej, nigdy niestudiującej w GSW osoby 

pkt 2.4: za studiowanie na więcej niż jednym kierunku: 40% dla studentów studiujących jednocze-

śnie… 

pkt 2.5: za studiowanie w więcej niż jednej specjalności/module: 60% dla studentów studiujących 

jednocześnie… 

pkt 2.7: za podjęcie studiów podyplomowych w trakcie studiów pierwszego lub drugiego stopnia w 

GSW: 10% zniżki na studiach podyplomowych (20% zniżki na studiach podyplomowych prowadzo-

nych w trybie zdalnym online) — przyznawana na cały tok studiów podyplomowych 

pkt 2.8: za kontynuację nauki na studiach podyplomowych, nie później niż po 3 latach od ukończenia 

studiów w GSW: 10% zniżki na studiach podyplomowych (20% zniżki na studiach podyplomowych 

prowadzonych w trybie zdalnym online) — przyznawana na cały tok studiów podyplomowych 

pkt 2.9: dodaliśmy w lit. c zniżkę od najbliższego roku akademickiego dla absolwentów Liceów  

CN-B Feniks 

po pkt 4 dodaliśmy nowy pkt 5 (a kolejne punkty przenumerowaliśmy): 

pkt 5: Zniżki — z wyjątkiem wymienionej w pkt 2.3 — nie łączą się z promocyjnymi opłatami cze-

snego na tym samym semestrze. Student ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie opcji: 

albo skorzystać ze zniżki (wynikającej z niniejszego regulaminu), albo skorzystać z promocyjnych 

opłat czesnego (wynikających z oddzielnych zarządzeń Kanclerza i publikowanych na stronie inter-

netowej Uczelni i w BIP) 

w pkt 7 po słowach: „Biuletynie Informacji Publicznej GSW” dodaliśmy słowa: (zwanym również 

„BIP”) 

 

                                                 
1
 „Regulamin udzielania zniżek dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych” jest załącznikiem do Za-

rządzenia Nr 6/2022 Kanclerza GSW z dnia 21.07.2022 r. Został on zaktualizowany Zarządzeniem Nr 7/2022 

Kanclerza GSW z dnia 9.08.2022 r. 


