
 
PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT (VIS) 

– „Studiuj za darmo” 
 

WSB nie poprzestaje na kształceniu biznesowych umiejętności, stawia także na rozwój 

osobisty studentów. Zapewnia im bezpieczeństwo, pomaga rozwijać pasje, ułatwia 

zdobywanie praktycznych umiejętności. Dlatego właśnie powstał Program Very 

Important Student. 

 
1. Uczelnia udziela promocji w postaci zwolnienia z opłaty czesnego w pierwszym semestrze nauki na 

studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich Studentom, którzy spełnili co najmniej 
jeden z poniższych warunków: 
A. Studentom,  którzy na egzaminie maturalnym zdobyli z egzaminu pisemnego odpowiednią ilość 

punktów z 2 przedmiotów przyznaje się następującą promocję: 

● 175 -184 pkt – 25 % promocji w czesnym 
● 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym 
● 195 - 200 pkt – 100 % promocji w czesnym 

Punkty  z przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3 
W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i 
rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą ilością punktów.  
Suma punktów liczona jest z jednego z następujących zestawów przedmiotów:  

a) język obcy i język polski lub  
b) język obcy i matematyka lub 
c) język obcy i geografia lub 
d) język obcy i wiedza o społeczeństwie lub 
e) język obcy i informatyka. 

B. Studentom,  którzy na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (w jednym z wymienionych 
zawodów: technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik 
logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości, technik 
turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny/osoby starszej/w domu 
pomocy społecznej, opiekunka dziecięca/środowiskowa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 
ratownik medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i 
higieny pracy, technik informatyk, technik spedytor, technik teleinformatyk, technik transportu 
drogowego/kolejowego, technik usług pocztowych i finansowych, technik cyfrowych procesów 
graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, , technik prac biurowych, 
technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk) zdobyli z etapów pisemnego i 
praktycznego odpowiednią średnią ilość punktów przyznaje się następującą promocję: 

● 90-94 % punktów  – 25 % promocji w czesnym 

● 95-99 % punktów – 50 % promocji w czesnym 

● 100 % punktów – 100 % promocji w czesnym 
Warunkiem przyznania promocji jest okazanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w jednym z ww. 

zawodów. 
C. Studentom, którzy byli laureatami olimpiad międzynarodowych, laureatami lub finalistami olimpiad 

przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim przyznaje się 100 % promocję w czesnym. 
D. Laureatom konkursów sponsorowanych przez WSB na poziomie szkoły średniej przyznaje się promocję 

zgodnie z przyznaną nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o 
szczegółach przyznanej promocji. 

2.   W drugim semestrze studiów pierwszego stopnia, Uczelnia z własnych środków przyznaje stypendia za 
wyniki w nauce: 

1) studentom, którzy osiągnęli w pierwszym semestrze średnią ocen w wysokości 4,75 i więcej w 

wysokości 100% czesnego semestralnego; 

2) studentom, którzy osiągnęli w pierwszym semestrze średnią ocen w wysokości 4,50 do 4,75 w 

wysokości 50% czesnego semestralnego. 



3.   Promocje, o których mowa w pkt. 1 nie sumują się. 
4.   Z promocji, o której mowa w pkt. 1 można skorzystać tylko jednokrotnie. 
 

 
 
 
 
 

PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT (VIS) 
ZA WYNIKI SPORTOWE 

1. W pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia, Uczelnia z własnych środków przyznaje promocję VIS 
za wyniki w sporcie w wysokości do 100 % czesnego semestralnego. Kryteriami uzyskania promocji jest 
uzyskanie na świadectwie maturalnym średniej arytmetycznej w wysokości 60% z trzech egzaminów z 
przedmiotów pisemnych. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu 
poziomach (podstawowym i rozszerzonym; punkty  z przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym 
mnoży się przez współczynnik 1,3) wybiera się poziom z wyższą ilością punktów oraz następujące 
osiągnięcia w dziedzinie sportu: 
1) miejsca od 1 do 5 w Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie sportowej; 
2) zakwalifikowanie się do Kadry Polski; 
3) udział w rozgrywkach ogólnopolskich I, II i III szczebla; 
4) uzyskanie klasy sportowej w danej dyscyplinie sportowej. 
5) działalność w dziedzinie sportu propagująca i promująca sport; 

Osiągnięcia w postaci załącznika powinny być poświadczone przez Zarząd Klubu, Związek Sportowy lub osoby 
upoważnione. 

2. W drugim semestrze studiów pierwszego stopnia, Uczelnia z własnych środków przyznaje promocję VIS za 
wyniki w sporcie w wysokości do 100 % czesnego semestralnego. Kryteriami uzyskania promocji  jest 
uzyskanie w pierwszym semestrze średniej co najmniej 4,00 oraz następujące osiągnięcia w dziedzinie 
sportu: 
1) miejsca od 1 do 5 w Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie sportowej; 
2) zakwalifikowanie się do Kadry Polski; 
3) udział w rozgrywkach ogólnopolskich I, II i III szczebla; 
4) uzyskanie klasy sportowej w danej dyscyplinie sportowej. 

5) działalność w dziedzinie sportu propagująca i promująca sport; 
 
3. Świadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie: 

1) studenci mogą otrzymywać jednorazowo w semestrze; 
2) studenci realizują prawo do promocji  przez zmniejszenie czesnego za naukę; 
3) na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

4. Osoba korzystająca z promocji VIS za wyniki w sporcie traci prawo do promocji czasowej na studia I stopnia, 
natomiast może skorzystać z aktualnej promocji we wpisowym. 

 


