
Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku  

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 

zapisanych na studia w terminie od 12.01.2021 r. do 15.02.2021 r.  

  

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie:  

  

Grupa TEBA – GTEBA (Grupa TEB Akademia) w której skład wchodzą: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa  

w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.   

  

Absolwent GTEBA – absolwentem szkół wyższych GTEBA jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów jednej ze szkół 

wyższych GTEBA:   

a) studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,   

b) studiów podyplomowych lub MBA,  

c) w przypadku, kiedy student chce podjąć naukę na studiach kolejnego w stosunku do aktualnie realizowanego stopnia, do 

grona Absolwentów GTEBA zalicza się wówczas studentów ostatniego roku studiów wyższych GTEBA, pod warunkiem 

zdania egzaminu dyplomowego najpóźniej do 6 m-cy po ukończeniu ostatniego semestru.  

  

Absolwentem GTEBA jest również osoba legitymująca się dyplomem lub świadectwem ukończenia szkoły policealnej, liceum  lub 

technikum prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o. o.  

  

Wolnym Słuchaczem jest osoba, która ma podpisaną umowę o Uczestnictwo w Zajęciach na Zasadach Wolnego Słuchacza na 

studiach II stopnia.   

  

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zwana dalej WSB.  

  

CZĘŚĆ A  

  

§ 1  

PRZEDMIOT UREGULOWAŃ  

1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie promocji oraz innych praw 

przysługujących Kandydatom na studia, Wolnym Słuchaczom oraz Studentom GTEBA.  

2. Z promocji dla absolwentów GTEBA określonych w niniejszym regulaminie mogą korzystać również absolwenci następujących 

uczelni: Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni, Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa 

Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomiczno 

Turystyczna w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Filologicznej.  

3. W WSB obowiązują następujące promocje:  

a) Promocje czasowe dla Kandydatów na studia.  

b) Inne promocje obowiązujące w WSB (CZĘŚĆ B Regulaminu).  

  

§ 2  

PROMOCJE CZASOWE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH  

1. Promocja czasowa wynosi:  

a) 1085 zł dla absolwentów GTEBA. W skład promocji wchodzi: promocja we wpisowym w wysokości 85 zł oraz promocja w 

czesnym w wysokości 1000 zł,  

b) 685 zł dla Kandydatów nie będących absolwentami GTEBA. W skład promocji wchodzi: promocja we wpisowym  w 

wysokości 85 zł oraz promocja w czesnym w wysokości 600 zł.  

2. Do skorzystania z promocji we wpisowym oraz promocji w czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni łącznie 

następujące warunki:  

a) w terminie od 12.01.2021 r. do 15.02.2021 r.– zapisze się przez Internet za pośrednictwem formularza Zapisy przez Internet  

- ZPI dostępnego na stronach internetowych Uczelni,  

b) złoży komplet dokumentów oraz podpisze umowę o świadczenie usług edukacyjnych w terminie:  

- 7 dni od daty zapisu na studia za pośrednictwem formularza Zapisów przez internet ZPI,  

3. Promocja w czesnym wymieniona w ust. 1 rozliczana jest na I roku studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie  z 

programem studiów.  

4. Rozliczenie promocji następuje od czesnego standardowego, za wybrane studia, zawartego w obowiązującej Studenta umowie o 

świadczenie usług edukacyjnych, proporcjonalnie do wybranej przez Studenta liczby rat.  



5. Promocja dla absolwentów szkół TEB Edukacja sp. z o. o. przysługuje wyłącznie na studia wyższe pierwszego stopnia oraz na 

jednolite studia magisterskie prowadzone w szkołach wyższych GTEBA.  

  

§ 3  

PROMOCJE CZASOWE NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA  

1. Promocja czasowa wynosi:  

a) 1085 zł dla absolwentów GTEBA. W skład i promocji wchodzi: promocja we wpisowym w wysokości 85 zł oraz promocja w 

czesnym w wysokości 1000 zł,  

b) 685 zł dla Kandydatów nie będących absolwentami GTEBA. W skład promocji wchodzi: promocja we wpisowym  w 

wysokości 85 zł oraz promocja w czesnym w wysokości 600 zł.  

2. Do skorzystania z promocji we wpisowym oraz promocji w czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni łącznie 

następujące warunki:  

a) w terminie od 12.01.2021 r. do 15.02.2021 r – zapisze się przez Internet za pośrednictwem formularza ZPI;  

b) złoży komplet dokumentów oraz podpisze umowę o świadczenie usług edukacyjnych w terminie:   

- do 7 dni od daty zapisu na studia za pośrednictwem formularza Zapisy przez Internet -ZPI, dostępnego na stronach 

internetowych Uczelni -  posiadający dyplom studiów wyższych/Absolwenci GTEBA dyplom ukończenia studiów 

zgodnie z definicją absolwenta GTEBA / z datą wydania w roku 2020  lub wcześniej,  

- do 19.03.2021 r. - mający obrony/ukończenie studiów w roku 2021,  

3. Promocja w czesnym wymieniona w ust. 1 rozliczana jest przez dwa lata studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie  z 

programem studiów.  

4. Rozliczenie promocji następuje od czesnego standardowego, za wybrane studia, zawartego w obowiązującej Studenta umowie o 

świadczenie usług edukacyjnych, proporcjonalnie do wybranej przez Studenta liczby rat w proporcji określonej w par. 3 pkt. 5 i 

6.  

5. Na studiach 4 – semestralnych promocję w czesnym dzieli się w następujących proporcjach:  

a) dla absolwentów GTEBA: 500 zł w I roku studiów oraz 500 zł w II roku studiów,  

b) dla Kandydatów nie będących absolwentami GTEBA: 300 zł w I roku studiów oraz 300 zł w II roku studiów.  

6. Na studiach 3 – semestralnych promocję w czesnym dzieli się w następujących proporcjach:  

a) dla absolwentów Grupy TEBA: 334 zł w każdym semestrze studiów  

b) dla Kandydatów nie będących absolwentami Grupy TEBA: 200 zł w każdym semestrze studiów.  

7. Promocja dla absolwentów szkół TEB Edukacja nie przysługuje na studia drugiego stopnia prowadzone w szkołach wyższych 

GTEBA.  

  

§ 4  

ZAOKRĄGLENIE PROMOCJI UJĘTYCH W CZĘŚCI A  

W przypadku, kiedy wartość promocji nie jest podzielna przez ilość wybranych rat, wówczas sumę wszystkich przyznanych 

promocji zaokrągla się do pełnych złotówek na korzyść Studenta.  

  

CZĘŚĆ B INNE PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU  

  

§ 5  

PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT (VIS)   

1. Program skierowany jest  wyłącznie do studentów I stopnia  oraz  jednolitych studiów magisterskich.  

2. Uczelnia udziela promocji w ramach Programu VIS w postaci zniżki w opłacie czesnego na pierwszym roku nauki w Wyższej 

Szkole Bankowej w Gdańsku, zgodnie z pkt. 3 i pkt. 4.  

3. Student rozpoczynający studia w WSB w Gdańsku, objęty zostaje programem „VIS” w pierwszym semestrze studiów, po 

spełnieniu co najmniej jednego z poniższych warunków:  

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem lub świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem 

(średnia arytmetyczna ocen na świadectwie ukończenia szkoły w wysokości co najmniej 4,75),  

- jest jednym z 10 najlepszych laureatów olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej, (po dostarczeniu stosownego dokumentu)  

- jest laureatem konkursu zorganizowanego pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, o ile przewiduje to 

regulamin konkursu (po dostarczeniu stosownego dokumentu).  

4. Warunkiem przyznania zniżki, na drugi semestr studiów w pierwszym roku studiów jest objęcie programem VIS zgodnie z pkt 3 

w pierwszym semestrze studiów, kontynuowanie nauki zgodnie z harmonogramem oraz uzyskanie średniej ocen za pierwszy 

semestr studiów w wysokości co najmniej 4,75.   

5. Średnią ocen, o której mowa w pkt. 3 ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów  

nie kończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu sesji zwykłej i poprawkowej. Do średniej ocen nie wlicza się ocen z 

wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego, bhp.  



6. Ze zniżki, o której mowa w pkt. 2 można skorzystać tylko raz.  

  

§ 6  

PASZPORT WSB  

1. Program Paszport WSB w ramach GTEBA realizowany jest poprzez możliwość zmiany uczelni macierzystej na inną WSB w trakcie 

studiów bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przeniesieniem.  

2. Student podpisuje nową umowę o kształcenie określającą wysokość czesnego i innych opłat.  

  

§ 7  

PROMOCJA DLA UCZELNI PARTNERSKICH  

1. Z promocji dla uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku mogą skorzystać absolwenci szkół wyższych, które 

zawarły umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.  

2. Promocja dotyczy studiów II stopnia i przeznaczona jest dla absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli uczelnię partnerską i 

podpiszą umowę edukacyjną dla studentów na studia II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w okresie trwania 

rekrutacji.  

3. Wysokość promocji, terminy obowiązywania oraz sposób rozliczania szczegółowo określają porozumienia zawarte przez Wyższą 

Szkołę Bankową w Gdańsku z poszczególnymi uczelniami.  

  

§ 8  

PROMOCJA RODZINNA  

1. Przysługuje Studentom, którzy są spokrewnieni w pierwszym stopniu (przez co rozumie się: rodzice i dzieci, rodzeństwo oraz 

współmałżonek) ze studentami studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.  

2. Polega na obniżeniu wysokości czesnego w danym semestrze studiów o 10% (po uwzględnieniu promocji czasowej) dla każdego 

członka rodziny w trakcie trwania studiów, pod warunkiem pobierania przez nich nauki równocześnie. W przypadku skreślenia z 

listy studentów, urlopu od zajęć lub ukończenia studiów przez jednego z członków rodziny, zniżka nie zostanie przyznana na 

kolejny semestr.  

3. Promocja zostanie przyznana studentom po złożeniu wniosku wraz z potwierdzeniem pokrewieństwa.  

  

§ 9  

PROMOCJA „STUDIA ZA GRANICĄ”  

1. Przysługuje Studentom, którzy zakwalifikują się na studia w ramach jednego z programów międzynarodowej wymiany 

studenckiej oraz podejmą studia w danym semestrze na zagranicznej, partnerskiej uczelni.   

2. Polega na obniżeniu wysokości czesnego w WSB w Gdańsku w semestrze studiów, który realizowany jest w Uczelni partnerskiej o 

100%.   

3. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie studiów za granicą, zniżka w czesnym nie zostanie przyznana na kolejny semestr.  

4. W przypadku skreślenia z listy studentów lub przerwania studiów na uczelni zagranicznej, zniżka zostanie rozliczona 

proporcjonalnie do wykorzystanego okresu studiów.  

  

§ 10  

ZASADY ŁĄCZENIA PROMOCJI  

1. Promocje nie podlegają kumulacji z wyjątkiem z Promocji dla studentów w związku z pobieraniem nauki przez członków ich 

rodzin, Programu VIS dla studentów 2 semestru studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, Paszportu WSB, 

Promocji „Studia za granicą” lub innych promocji zgodnie z indywidualnymi decyzjami Władz WSB.    

2. Wysokość przyznanych promocji nie może przekroczyć wysokości 100% obowiązującego Studenta czesnego. Oznacza to, że  w 

przypadku spełnienia warunków do przyznania promocji w łącznej wysokości przekraczającej 100% wysokości czesnego 

obowiązującego Studenta, Student nie będzie rościł sobie prawa do wypłacenia przez WSB nierozliczonego świadczenia lub 

rozliczenia go w dalszym okresie lub w jakikolwiek inny sposób.  

3. W przypadku uzyskania prawa do więcej, niż jednej promocji zgodnie z ust.1, każda kolejna obliczana jest od wysokości czesnego 

obniżonego z tytułu uprzednio przyznanej, z zastrzeżeniem zapisów § 3 i 4.  

4. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych w obowiązującej Studenta Umowie  o 

świadczenie usług edukacyjnych.   

  

§ 11  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Promocje dla cudzoziemców, regulują odrębne uchwały Władz WSB.  

2. Skorzystanie przez Kandydata na studia lub Studenta z którejkolwiek z wyżej wymienionych promocji jest równoznaczne  z 

zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Niewywiązywanie się Studenta z obowiązków 

wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą przyznanej promocji.  

3. W wypadku pojawienia się w WSB innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie, stosuje się odrębne przepisy.  



4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat WSB.  

   


