
Zarządzenie nr 17/2019 

Rektora

Collegium Da Vinci w Poznaniu

z dnia 1 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia oferty promocyjnej dla kandydatów zapisujących się na studia II 
stopnia 

w roku akademickim 2019/2020 

zarządzam co następuje:

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oferty promocyjnej:

Collegium Da Vinci w Poznaniu zwane dalej CDV.

Absolwent CDV - Absolwentem CDV jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I, II 

stopnia lub studiów podyplomowych. W przypadku, kiedy student chce podjąć naukę na studiach 

kolejnego w stosunku do aktualnie realizowanego stopnia, do grona Absolwentów CDV zalicza się 

wówczas studentów ostatniego roku studiów wyższych CDV, pod warunkiem zdania egzaminu 

dyplomowego.

Absolwent WSNHiD - Absolwentem WSNHiD (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i 

Dziennikarstwa) jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I, II stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich lub studiów podyplomowych.

Kandydat – osoba nie mająca do tej pory statusu studenta Collegium Da Vinci, ubiegająca się o 

przyjęcie na uczelnię w roku akademickim 2019/2020.

§ 1 

Promocja czasowa na studiach II stopnia

1. Promocja czasowa:
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- zwolnienie z opłaty wpisowej

- obniżenie opłaty za pierwszy rok studiów (zniżka w wysokości 1000 zł)

2. Do skorzystania z promocji ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące warunki:

a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 1 lipca 2019 

roku

do 31 lipca 2019 roku;

b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług 

edukacyjnych

w terminie trwania promocji tj. do 31 lipca 2019 roku włącznie.

c) posiada status Absolwenta CDV lub Absolwenta WSNHiD

3. Rozliczenie promocji czesnego dla Absolwentów CDV i Absolwentów WSNHiD naliczane jest

od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów na pierwszym roku studiów, 

obowiązującego Studenta w podpisanej umowie o świadczeniu usług edukacyjnych.

a) W przypadku płatności w 12 ratach pierwsza i dwunasta rata umniejszana zostanie o 500 zł

b) W przypadku płatności w 2 ratach pierwsza i druga rata umniejszona zostanie o 500 zł

c) W przypadku płatności w 1 racie, za rok z góry, rata umniejszona zostanie o 1000 zł

4. Promocje uwzględnione w § 1 pkt 1, 2, 3 dotyczą kierunków Doradztwo i coaching oraz 

Marketing Internetowy (Mediaworking)

§ 2 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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