
 

kształcenie specjalistyczne 
 1  

PROGRAMY ZNIŻKOWE 

 

Dla studentów i absolwentów WSG 

lp. 
Nazwa 

Programu 
Szczegóły 
Programu 

1 
Absolwenci 

WSG objęci 

Programem 

-  "ABSOLWENT" 

- 20% zniżki w opłacie czesnego 

Warunkiem skorzystania z programu zniżkowego jest okazanie 

karty absolwenta. Informacje o Programie ABSOLWENT na 

stronie www.absolwent.wsg.byd.pl 

2 
Absolwenci 

kursów i szkoleń 

organizowanych 

przez Centrum 

Szkoleń i 

Certyikacji  

- 10 % zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych 

 

Dla rodzin 

lp. 
Nazwa 

Programu 
Szczegóły 
Programu 

http://www.absolwent.wsg.byd.pl/


 

3 Program 
"Rodzinny" 

Program dla członków rodziny podejmujących równolegle naukę w 
Wyższej Szkole Gospodarki (np. w ramach kształcenia 

specjalistycznego i na studiach podyplomowych) : 
 - 10 % zniżki w opłacie czesnego za kształcenie specjalistyczne dla 

każdej osoby  
 

Program dla studiujących równolegle członków rodzin na SP i na WSG  
 - 10% zniżki w opłacie czesnego za kształcenie specjalistyczne  

 
- Program dla rodzin absolwentów studiów I i II stopnia, studiów 

podyplomowych: 
- 10% zniżki w opłacie czesnego dla osoby na SP 

4 
Program 

„Karta Dużej 
Rodziny” 

Wyższa Szkoła Gospodarki jako partner Karty Dużej Rodziny dla 
słuchaczy studiów podyplomowych przygotował program zniżkowy 

dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
- 10% zniżki w opłacie czesnego za kształcenie specjalistyczne na 

podstawie okazanej KDD 

 

Dla pracowników  

lp. 
Nazwa 

Programu 
Szczegóły 
Programu 

5 
Program 
"Studia 
Razem" 

Podejmowanie nauki w tej samej uczelni przez osoby zatrudnione w 
jednej firmie jest uzasadnione z kilku powodów - redukcja kosztów 

podróży, wymiana informacji, wzajemna pomoc w załatwianiu 
formalności związanych z przebiegiem studiów. Zgłaszając siebie i 
kolegów do programu otrzymują Państwo dodatkowe przywileje. 

Dla kogo? 
- dla znajomych i kolegów z jednej firmy 

Kryteria: 
- min. 2 osoby zatrudnione w tej samej firmie podejmują naukę w 

tym samym czasie - składają podania na kształcenie specjalistyczne 
(kierunek jest dowolny) 

 
Korzyści: 

- zniżka na czesne za kształcenie specjalistyczne w wysokości 10% dla 
każdego uczestnika programu z jednej firmy 



 

Dla uchodźców z Ukrainy  

lp. 
Nazwa 

Programu 
Szczegóły 
Programu 

6 „Pomoc 
Ukrainie” 

- 15% zniżki w opłacie czesnego 

Warunkiem skorzystania z programu zniżkowego jest 
potwierdzenie statusu uchodźcy 

 

UWAGA: zniżki w programach nie sumują się ze sobą!!! 

 

 

 


