
ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ НА ОПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ 

для кандидата / студента з України в н.р. 2022/2023 для денної та заочної форми навчання 
першого ступеня, які вїхали на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року. 

1. Акція поширюється на знижку в оплаті за навчання та спрямована до нового 
кандидата/студента з України, який здобуває освіту на першому ступені навчання в зимовому 
семестрі в 2022/2023 навчальному році в Університеті екології та управління у Варшаві, та який 
задокументує прибуття на територію Республіки Польща з території України після 24 лютого 2022 
року у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї країни. 

2.  Знижка на оплату навчання на першому курсі: 

а/знижка 50% на оплату за навчання для кандидатів, які набрали середню оцінку не менше 10 
балів з атестата про повну загальну освіту. 

б/знижка 20% на оплату за навчання для кандидатів, які набрали середню оцінку не менше 8 
балів з атестата про повну загальну освіту. 

с/знижка 10% на оплату за навчання для інших абітурієнтів. 

3.Умовою признання стипендії: 

a/Акції поширюються на кандидатів, які до 15.VII.2022 року подадуть всі необхідні документи та 
підпишуть договір на перший семестр на навчання на бакалавра чи інженера в WSEiZ. 
b/прийняття Правил Акції. 

4. Якщо, попри отримання позитивного рішення про зарахування на навчання, особа, яка 
проходить набір на навчання: не розпочне навчання або буде виключена зі списку студентів 
протягом першого курсу навчання, в тому числі у зв'язку з подачею заяви про відмову від 
навчання або не сплачує оплату за навчання у зазначений день і в розмірі у наказі ректора WSEiZ 
№ 6/2022 від 12.04.2022 або не надасть підтвердження оплати, надану знижку буде скасовано, і 
WSEiZ матиме право стягувати повну плату за навчання згідно з наказом ректора. 

5. Особи, які раніше були студентами WSEiZ перед початком акції, не можуть претендувати на 
знижки. 

6. Знижки, а також ваучери та знижкові купони за різними акціями та індивідуальними 
рішеннями не сумуються, 

Кандидат/студент може вибрати для себе найбільш вигідну пропозицію. 

7. Акція набирає чинності з 4 травня 2022 року і триває до 15 липня 2022 року, але Ректор може 
продовжити термін тривалість акції. 

Я приймаю умови акції: ………………………………………….. 

дата Прізвище та Ім'я ………………………………………….. 


