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Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

z dnia

15 maja 2020 t.

The byJaw nr 46/19/20
Of the Rector of UniversiĘ of Business in Wrocław dated on I5.05.2020

w sprawie zmiany załącznika 1 do Regulaminu promocji,,Bezpłatne kursY jęzYkowe
znńkana I rok studiów" dla kandydatów rekrutujących się na studia od semestru
zimowego roku akademickiego 202012021

i

] to the ,,Free language courses and discountfor lst year ofstudies" for
candidates applying for studies in winter semester of academic year 2020/202 L

To change appendix

Działając na podstawie Statutu Uczelni ustalam poniższe zmiany zasad odpłatnoŚci za usługi
edukacyjne.
Acting-Ón basis of [Iniversity's Statute, I set following changes to the rules of payment for
educationąl services,

§1

W

Załączniku 1. Czesne w ramach promocji,,Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok studiów" dla

kandydatów na studia

w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu 202012021 wProwadza się

następujące zmiany:

Appendix l : Tuition fees under the promotion ,, Free language courses and discount for the ]'t
year of studies" for candidatesfor studies at UniversiĘ of Business inWrocław 2020/202] are
amended as follows:
poz.2. Studia stacjonarne w języku angielskim otrzymuje brzmienie:

Position 2: The full-time studies in English is replaced by following:
2. Studia stacjonarne w języku angielskim
2, Full-time studies in English.

kierunek studiów
Field otstudy
Bachelor
Engineering Studies

Master

Management
Computer Engineering

Logistics
Management

Na wszystkich kierunkach wpisowe wynosi 120 EUR
For all the fields of study the registration fee is 120 EUR

Opłata roczna
Tuition fee
(per year)
1

900€

2100€

żż50e
2 100€

Opłata
semestralna
Tuition fee
(per semester)
1 000€
1 100€
1 1,75 €
1 100 €

Promocja obejmuje obywateli kolejnych krajów: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turkmenistan,
(Promotion
Tadzykistan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina, Rosja, BiałoruŚ, Mołdawia
coyers the citizens of the following countries; Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan,
Tajikistan, Uzbekistan, KyrEglzstan, Kazakhstan, (Jkraine, Russia, Belarus, Moldova).

§2
Zarządzenie wschodzi w Ęcie z dniem podpisania.
The byJaw shall enter into force on the date of signature,

