
Promocje dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie 

W Społecznej Akademii Nauk w roku akademickim 2015/2016. 

 

I. Promocja „I Ty możesz zostać studentem renomowanej uczelni” 

1) Osoby zapisujące się na studia I i II stopnia lub jednolite magisterskie w roku akademickim 

2015/2016 otrzymują zniżkę w opłacie wpisowego w wysokości 400 zł 

2) Promocja obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc, ustalanego przez Uczelnię. 

3) Promocja może zostać wznowiona decyzją Rektora Uczelni. Czas trwania promocji i 

wysokość zniżek ustalana jest decyzją Rektora Uczelni. Informacja o aktualności promocji i 

wysokości zniżki dostępna jest na stronie internetowej www.san.edu.pl. 

4) Warunkiem przyznania zniżki jest złożenie formularza rekrutacyjnego i uiszczenie opłaty 

rejestracyjnej w okresie objętym promocją. 

II. Promocja dla absolwentów studiów I stopnia Społecznej Akademii Nauk. 

1) Osoby, które kończą studia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w roku 2015, otrzymują 

zniżkę w opłacie rejestracyjnej w wysokości: 

a) 150 zł dla kierunków: architektura i urbanistyka, grafika, geodezja i kartografia, 

fizjoterapia, psychologia;  

b) 100 zł dla pozostałych kierunków. 

2) Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie formularza rekrutacyjnego na studia II stopnia w 

terminie do 30.06.2015. 

3) Osoby zapisujące się na studia II stopnia w terminie określonym w punkcie II.2. 

upoważnione są również do otrzymania zniżki w opłacie wpisowego w wysokości 400 zł, 

opisanej w punkcie I. 

III. Promocja dla sierpniowych maturzystów 

1) Osoby, które złożą świadectwo dojrzałości wydane dn. 11.09.2015, otrzymują zniżkę w 

opłacie rejestracyjnej w wysokości: 

a) 150 zł dla kierunków: architektura i urbanistyka, grafika, geodezja i kartografia, 

fizjoterapia, psychologia;  

b) 100 zł dla pozostałych kierunków. 

2) Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie formularza rekrutacyjnego na studia I stopnia 

lub jednolite magisterskie w terminie do 13.09.2015. 

3) Osoby zapisujące się na studia I stopnia lub jednolite magisterskie w terminie określonym 

w punkcie III.2. upoważnione są również do otrzymania zniżki w opłacie wpisowego w 

wysokości 400 zł, opisanej w punkcie I. 

IV. Zniżka za wpłatę z góry za rok akademicki lub semestr. 

1) Studentowi Społecznej Akademii Nauk przysługuje jednorazowa ulga w wysokości 100 zł 

od kwoty czesnego, jeżeli wniesie opłatę za następujący rok akademicki w całości w 

terminie do 25 września. 

2) Studentowi Społecznej Akademii Nauk przysługuje jednorazowa ulga w wysokości 50 zł od 

kwoty czesnego, jeżeli wniesie opłatę za semestr z góry w terminie do 25 września za 

następujący semestr zimowy oraz do 25 lutego za następujący semestr letni. 



3) Zniżki opisane w punktach IV.1 i IV.2 przysługują również osobom, które złożyły dokumenty 

na studia I lub II stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016. 

V. Promocja „Studiuj z przyjaciółmi” 

1) Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za 

zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia 

lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016. 

2) Wysokość zniżki oraz szczegóły promocji „Studiuj z przyjaciółmi” określone są odrębnym 

regulaminem. 

VI. 50% za drugi kierunek studiów 

1) Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% 

rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty 

wpisowej na drugim kierunku studiów.  

2) Zniżka w czesnym dotyczy kierunku studiów, na którym obowiązuje niższe czesne. 

3) Promocja dotyczy studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. 

4) Jeśli w danym roku akademickim Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów 

powtarza rok lub przebywa na urlopie dziekańskim, traci prawo do zniżki na drugim 

kierunku studiów, o którym mowa w punkcie VI.1. 

VII. Zniżka rodzinna 

1) Promocja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2015 r. Uczelnia zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia czasu trwania promocji. 

2) Uczestnikami Promocji mogą być wszystkie osoby, które spełniają warunki rekrutacji 

określone przez Regulamin Studiów Społecznej Akademii Nauk i przystąpią do rekrutacji 

na studia I i II stopnia lub jednolite magisterskie w roku akademickim 2015/2016. 

3) Ulga w opłatach przysługuje studentom lub kandydatom na studia będącym w pierwszym 

stopniu pokrewieństwa (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci).  

4) Zniżka wynosi 5% ceny czesnego na kierunku, na którym obowiązuje niższe czesne i 

przysługuje w jednym semestrze studiów. 

VIII. Promocje opisane w punktach IV, V, VI i VII łączą się jedynie z promocjami opisanymi w 

punktach I, II i III.  


