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Regulamin promocji „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI” 

Społecznej Akademii Nauk  

 

1. Regulamin  promocji  „Studiuj  z  przyjaciółmi”,  zwanej  dalej  promocją,  służy  promowaniu 

nauki  na  studiach wyższych  znajdujących  się w  ofercie  edukacyjnej  Społecznej Akademii 

Nauk w roku akademickim 2015/2016. 

2. Organizatorem  promocji  jest  Społeczna  Akademia  Nauk  z  siedzibą  w  Łodzi  przy  ul. 

Sienkiewicza  9,  wpisana  pod  numerem  52  do  Rejestru  Uczelni  Niepublicznych 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

3. Osobie  uczestniczącej  w  promocji  przysługuje  obniżenie  opłaty  czesnego  za  każdego 

studenta  zarekomendowanego do podjęcia  studiów w Społecznej Akademii Nauk w  roku 

akademickim 2015/2016, jako osobie rekomendującej. 

4. Osobą  rekomendującą  i  rekomendowaną  nie może  być  osoba  zatrudniona w  Społecznej 

Akademii Nauk. 

5. Student  Społecznej  Akademii  Nauk  składa  rekomendację  na  formularzu  dostępnym  w 

punkcie  rekrutacyjnym  w  siedzibie  Społecznej  Akademii  Nauk  wraz  z  dokumentami 

rekrutacyjnymi na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie składanymi przez osobę 

rekomendowaną. 

6. Obniżenie opłaty czesnego zgodnie z niniejszym regulaminem dotyczy wyłącznie studentów 

Społecznej Akademii Nauk rekomendujących, posiadających wpis na co najmniej 2 semestr 

studiów i regularnie wnoszących należności na rzecz Społecznej Akademii Nauk.  

7. Jednorazowe  obniżenie  opłaty  czesnego  o  200  zł  przysługuje  studentowi  Społecznej 

Akademii  Nauk  w  przypadku  gdy  zarekomenduje  jedną  osobę.  Jeśli  student  Społecznej 

Akademii  Nauk  zarekomenduje  więcej  niż  jedną  osobę,  zniżka  w  czesnym  będzie 

zwiększana o 100 zł za każdą dodatkową osobę. W przypadku zarekomendowania większej 

ilości osób, osoba rekomendująca otrzyma maksymalną zniżkę w wysokości 50% czesnego 

za jeden semestr. Zniżka w opłacie czesnego dla osoby rekomendującej zostanie przyznana 

pod  warunkiem  terminowych  wpłat  czesnego  przez  osobę  rekomendowaną  i  po 

uregulowaniu całkowitej płatności czesnego za I rok studiów przez osobę rekomendowaną. 

Po  spełnieniu  łącznie wszystkich warunków wskazanych w niniejszym  regulaminie, osoba 

rekomendująca  otrzyma  zniżkę  w  czesnym,  która  może  być  uwzględniona  w  spłacie 

czesnego lub wypłacona osobie rekomendującej we wrześniu 2016 r.. 

8. Promocja obowiązuje w okresie  rekrutacji na studia w Społecznej Akademii Nauk w  roku 

akademickim 2015/2016, tj. od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. 

9. Promocja  dotyczy wyłącznie  opłat  za  studia wyższe  pierwszego  i  drugiego  stopnia  oraz 

jednolite  magisterskie  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  27  lipca  2005  r.  Prawo  o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r., Nr 572,.), określonych w umowie o świadczenie nauki 

i załączniku do umowy  dostępnym w siedzibie Społecznej Akademii Nauk. 
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10. Promocja obejmuje wyłączenie osobę rekomendującą  i nie ma możliwości przeniesienia jej 

na  rzecz  osoby  trzeciej  oraz  nie  istnieje  możliwość  jej  zamiany  na  inne  świadczenie 

pieniężne  lub  rzeczowe  oraz  nie  przysługuje  prawo  do  zastrzeżenia  szczególnych  jej 

właściwości. 

11. Promocja  nie  obejmuje  studentów  kierunków  studiów współfinansowanych  ze  środków 

Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

12. Osobą rekomendowaną nie może być student lub absolwent Społecznej Akademii Nauk. 

13. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji promocji, a w szczególności dotyczące 

sposobu wyliczenia obniżki w opłacie czesnego, student Społecznej Akademii Nauk 

posiadający interes prawny lub osoba przez niego zarekomendowana, albo ustanowiony 

przez którąkolwiek z tych osób pełnomocnik, zgłasza Społecznej Akademii Nauk na piśmie 

nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego roku akademickiego 2015/2016. 

Reklamacje wniesione po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie będą 

rozpatrywane.  

14. Osoba,  o  której mowa w  punkcie  13,  składa  reklamację  na  piśmie  osobiście  albo  drogą 

pocztową pod adresem właściwym dla siedziby Społecznej Akademii Nauk. 

15. Prorektor  do  spraw  organizacji  Społecznej  Akademii  Nauk  rozpatruje  reklamację 

niezwłocznie  od  chwili  jej  otrzymania. Rozpatrzenie  reklamacji  nastąpi  nie  później  niż w 

terminie dwóch tygodni  liczonych od   daty doręczenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji 

dokonane będzie z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu. 

16. Decyzja  Prorektora  do  spraw  organizacji  Społecznej  Akademii  Nauk  w  przedmiocie 

reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja przekazywana jest w terminie 7 dni od daty jej 

podjęcia  listem  poleconym  na  adres  wskazany  w  rozpatrzonej  reklamacji.  Ponadto 

Społeczna  Akademia  Nauk  uprawniona  jest  także  do  powiadomienia  telefonicznie  o 

przedmiotowej decyzji. 

17. Regulamin ustalony  został przez Rektora Społecznej Akademii Nauk  i  zatwierdzony przez 

Senat Społecznej Akademii Nauk 

18. Regulamin dostępny jest w siedzibie Społecznej Akademii Nauk oraz w siedzibach 

wydziałów Społecznej Akademii Nauk i w punktach rekrutacyjnych,  a także na stronie 

internetowej http://www.san.edu.pl.  

19. Wszelkie  spory wynikłe  z  tytułu wykonania  zobowiązań  związanych  z niniejszą Promocją 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Społecznej Akademii Nauk. 

20. Udział w promocji jest bezpłatny i dobrowolny. 

21. Zgłoszenie  udziału  w  promocji  stanowi  potwierdzenie  przez  uczestnika  zapoznania  się  

z  treścią  niniejszego  regulaminu  oraz  zobowiązania  do  przestrzegania  zapisanych w  nim 

warunków promocji. 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2015 r. 

 


