
Zarządzenie nr 11/2017/18
Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie bonifikat na studia w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.
2183 z późno zm.), Statutu WSZOP, Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia
we WSZOP oraz Regulaminu Studiów we WSZOP zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa tryb przyznawarna bonifikat dla osób rozpoczynających studia w roku
akademickim 2018/2019.

2. Ustala się bonifikatę dla kandydatów na studia:
1) stacjonarne w wysokości zwolnienia z czesnego za pierwszy semestr studiów
2) niestacjonarne w wysokości zwolnienia z czesnego za ostatni miesiąc pierwszego semestru

studiów
3) stacjonarne i niestacjonarne dla osób będących pracownikami służb mundurowych

w wysokości, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

§2

1. Bonifikata, o której mowa w:
1) § 1 ust. 2 pkt 1-2 przysługuje pod warunkiem złożenia dokumentów na studia, w tym pisemnej

deklaracj i dotyczącej studiów do 31 lipca 2018 r.
2) § 1 ust. 2 pkt 3 przysługuje pod warunkiem złożenia dokumentów na studia do 15 września

2018 r.
2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 pkt 1jest oświadczeniem o zamiarze ukończenia:

l) pełnego cyklu studiów we WSZOP w przypadku, o którym mowa w § l ust. 2 pkt l lub
2) pierwszego roku studiów w przypadku, o którym mowa w § l ust. 2 pkt 2.

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 pkt l stanowi podstawę wpisania na listę kandydatów
na studia i naliczenia bonifikaty, a niedopełnienie postanowień w niej zawartych rodzi po stronie
studenta obowiązek zwrotu kwoty bonifikaty. Wzory deklaracji stanowią załączniki nr 1-6
do Zarządzenia.

4. Bonifikaty, o których mowa w Zarządzeniu, nie łączą się ze sobą oraz z bonifikatami
regulaminowymi. Wyboru bonifikaty dokonuje kandydat.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.


