
Zarządzenie nr 8/2018/19
Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielania promes na studia dla absolwentów Szkół Partnerskich

w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1668), Statutu WSZOP, Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia we WSZOP,
zarządzam, co następuje:

§ l

1. Zarządzenie określa warunki przyznawania promes na studia stacjonarne dla najlepszych
absolwentów Szkół Partnerskich WSZOP.

2. Rokiem szkolnym do ubiegania się o uzyskanie promesy jest rok, w którym absolwent zdał
egzamin dojrzałości.

3. Przez promesę należy rozumieć zwolnienie z czesnego za studia na warunków określonych
w niniejszym Zarządzeniu.

4. Przez Szkołę Partnerską należy rozumieć szkołę, z którą WSZOP zawarła porozumienie
o współpracy w zakresie popularyzacji wiedzy i wspierania działań mających na celu
upowszechnianie nauki, kultury i sportu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w Regionie
Śląskim.

5. Przez najlepszego absolwenta należy rozumieć ucznia ubiegającego się o studia we WSZOP,
który na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej uzyskał ocenę co najmniej dobrą
z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1- 2 z zastrzeżeniem ust. 6:
l) matematyka, fizyka, chemia - w przypadku ubiegania się na studia techniczne - na Wydziale

Nauk Technicznych
2) język polski, historia/WOS, język obcy - w przypadku ubiegania się na studia społeczno-

humanistyczne na Wydziale Humanistyczno-Społecznym.
6. W przypadku klas o profilu kształcenia, który nie przewiduje jednego z przedmiotów,

o których mowa w ust. 5 pkt. l) i 2) uwzględnia się odpowiednio ocenę z innego, dowolnego
przedmiotu nauczania, zgodnie z kryterium określonym w ust. 5.

§2

l. Promesa uprawnia do zwolnienia z czesnego za studia stacjonarne w roku kalendarzowym,
w którym absolwent zdał egzamin dojrzałości, pod warunkiem złożenia wniosku o przyjęcie
na studia do dnia 31 lipca.

2. Zwolnienie z czesnego, o którym mowa w ust. l, dotyczy:
1) pierwszego roku studiów (I i II semestr)
2) drugiego roku studiów (III i N semestr), pod warunkiem uzyskania średniej ocen

z pierwszego i odpowiednio drugiego roku w wysokości nie niższej niż 4,5.

§ 3

l. Promesy przyznawane są na wniosek dyrektora Szkoły Partnerskiej w wymiarze jednej promesy
dla danej Szkoły Partnerskiej.

2. Promesy wręczane są absolwentom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
w Szkołach Partnerskich.

§4
1. Zarządzenie obowiązuje dla roku akademickiego 2019/2020.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2019 i stosuje się do Szkół Partnerskich,

z którymi porozumienie o współpracy, o którym mowa w § l ust. 4, obowiązuje w okresie
co najmniej jeden rok.

3. Z dniem 8 kwietnia 2019 r. traci moc Zarządzanie nr 6/2015/16 Kanclerza WSZOP z dnia 13
kwietnia 2016 r. w sprawie warunków przyznawania promes na studia we WSZOP.


