
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „KORZYSTNIE NA START” 

W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I 

SZTUK STOSOWANYCH ORAZ NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH IM. PROFESORA ZBIGNIEWA 

RELIGII: 

§ 1 

1. Promocja „KORZYSTNIE NA START” skierowana jest do kandydatów biorących udział  

w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2020/2021. 

 

2. Czas trwania promocji: 02.06.2020 – 01.07.2020 r.  

 

3. Promocją objęte są kierunki studiów:  architektura, architektura wnętrz, budownictwo, 

gospodarka przestrzenna, mechatronika, wzornictwo, grafika, informatyka oraz 

pielęgniarstwo. 

 

4. Udział w postępowaniu  rekrutacyjnym w okresie promocji pozwala na skorzystanie                  

z obniżenia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty czesnego w semestrze pierwszym zgodnie z pkt 5 

oraz pkt 6. 

 

5. OPŁATA REKRUTACYJNA:  

 

podstawowa opłata rekrutacyjna na kierunkach objętych promocją, która wynosi 85 zł (poza 

okresem promocji), w okresie promocji „KORZYSTNIE NA START”, będzie wynosiła 1 zł. 

 

6. CZESNE ZA STUDIA: 

a. na kierunkach: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka oraz 
pielęgniarstwo: czesne w semestrze pierwszym obniżone jest o 216 zł. 

b. na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo: czesne w semestrze 
pierwszym obniżone jest o 416 zł 

d. w przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa dotyczy ostatniej 
raty w pierwszym semestrze studiów. 

§ 2 

Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat, który w terminie 02.06.2020 – 01.07.2020 r. 

zarejestruje się on-line i dokona opłaty rekrutacyjnej na  wybrany kierunek studiów. 

 

§ 3 



 

 

Promocja „KORZYSTNIE NA START” skierowana jest do kandydatów biorących udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej 

Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały status studenta WST  lub złożyły już 

dokumenty rekrutacyjne. 

§ 4 

Promocja  skierowana  jest  również  do  tegorocznych  maturzystów,  którzy  nie  otrzymali  jeszcze 

świadectwa dojrzałości,  ale zamierzają wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany 

kierunek studiów w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.  

 

§ 5 

Promocja nie dotyczy kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym: na kierunek 

lekarski,  na studia drugiego stopnia, na studia podyplomowe oraz nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 6 

Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo 

zakończony. 

 

         


