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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

 

 
Regulamin oferty promocyjnej dla kandydatów – obywateli RP,  

zapisujących się na studia w roku akademickim 2019/2020. 

 

 

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.  
 
Absolwent USWPS - Absolwentem Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 
jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów 
podyplomowych. W przypadku, kiedy student chce podjąć naukę na studiach kolejnego w stosunku do aktualnie 
realizowanego stopnia, do grona Absolwentów USWPS zalicza się wówczas studentów ostatniego roku studiów 
wyższych USWPS, pod warunkiem zdania egzaminu dyplomowego. 

Kandydat – osoba nie mająca do tej pory statusu studenta Collegium Da Vinci, ubiegająca się o przyjęcie na 
uczelnię w roku akademickim 2019/2020.  

 

§1 

Przedmiot uregulowań 

1. Regulamin określa zasady przyznawania i realizowania świadczeń w formie promocji dla Kandydatów 
na studia będących obywatelami polskimi.  

2. W Collegium Da Vinci obowiązują następujące promocje dla Kandydatów na studia będących 
obywatelami polskimi:  
a) Promocje stałe dla Kandydatów na studia; 
b) Promocje czasowe dla Kandydatów na studia;  
c) Promocje dla firm;  
d) Promocje dla szkół/instytucji edukacyjnych; 
e) Inne promocje obowiązujące w CDV: 

1. Promocja „Rodzina”; 
2. Promocja „Drugi kierunek”; 
3. Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”. 
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§2 

Promocje stałe na studiach I stopnia 

1. Promocje stałe: 
a) dla Absolwentów CDV: 

- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 12 rat czesnego  

b)   dla Absolwentów WSNHiD: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 12 rat czesnego  

c)   dla Absolwentów USWPS: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej i czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni 
następujące warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok akademicki 

tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2019 roku; 
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie do 30 września 2019 roku włącznie. 
3. Rozliczenie promocji czesnego dla Absolwentów CDV i Absolwentów WSNHiD naliczane jest  

od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, obowiązującego Studenta w podpisanej 
umowie o świadczeniu usług edukacyjnych. 
 

§3 

Promocje stałe na studiach II stopnia 

1. Promocje stałe: 
b) dla Absolwentów CDV: 

- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 12 rat czesnego  

b)   dla Absolwentów WSNHiD: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 12 rat czesnego  

c)   dla Absolwentów USWPS: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej i czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni 
następujące warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok akademicki  

tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2019 roku; 
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie do 30 września 2019 roku włącznie. 
3. Rozliczenie promocji czesnego dla Absolwentów CDV i Absolwentów WSNHiD naliczane jest  

od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, obowiązującego Studenta w podpisanej 
umowie o świadczeniu usług edukacyjnych. 
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§4 

Promocje stałe na studiach podyplomowych doskonalących 

1. Promocje stałe: 
c) dla Absolwentów CDV: 

- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 10 rat czesnego  

b)   dla Absolwentów WSNHiD: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 10 rat czesnego  

c)   dla Absolwentów USWPS: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej i czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni 
następujące warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok akademicki  

tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2019 roku; 
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie do 30 września 2019 roku włącznie. 
3. Rozliczenie promocji czesnego dla Absolwentów CDV i Absolwentów WSNHiD naliczane jest  

od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, obowiązującego Studenta w podpisanej 
umowie o świadczeniu usług edukacyjnych. 

 

§5 

Promocje stałe na studiach podyplomowych dla nauczycieli 

1. Promocje stałe: 
d) dla Absolwentów CDV: 

- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 10 rat czesnego  

b)   dla Absolwentów WSNHiD: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zwolnienie z pierwszej z 10 rat czesnego  

c)   dla Absolwentów USWPS: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej i czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni 
następujące warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok akademicki  

tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2019 roku; 
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie do 30 września 2019 roku włącznie. 
3. Rozliczenie promocji czesnego dla Absolwentów CDV i Absolwentów WSNHiD naliczane jest  

od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, obowiązującego Studenta w podpisanej 
umowie o świadczeniu usług edukacyjnych. 
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§6 

Promocje czasowe na studiach I stopnia 

1. Promocja czasowa: 
-   zwolnienie z opłaty wpisowej 
- zniżka w czesnym na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, wprowadzana w dwóch  
niezależnych etapach określonych czasowo: 

• Etap I: 1200 zł zniżki od 1 marca 2019 roku do 12 lipca 2019 roku 
• Etap II: 600 zł zniżki od 13 lipca 2019 roku do 15 września 2019 roku. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące 
warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 1 marca 2019 roku  

do 12 lipca 2019 roku;  
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie trwania promocji tj. do 12 lipca 2019 roku włącznie.  
3. Do skorzystania z pierwszego etapu promocji w czesnym na kierunku Informatyczne Techniki 

Zarządzania ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 1 marca 2019 roku  

do 12 lipca 2019 roku;  
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie trwania promocji tj. od 1 marca 2019 roku do 12 lipca 2019 roku włącznie.  
4. Do skorzystania z drugiego etapu promocji w czesnym na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania 

ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 13 lipca 2019 roku  

do 15 września 2019 roku;  
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie trwania promocji tj. od 13 lipca 2019 roku do 15 września 2019 roku włącznie.  
 

§7 

Promocje czasowe na studiach II stopnia 

1. Promocja czasowa: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące 
warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 1 marca 2019 roku  

do 12 lipca 2019 roku;  
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie trwania promocji tj. do 12 lipca 2019 roku włącznie.  
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§8 

Promocje czasowe na studiach podyplomowych doskonalących 

1. Promocja czasowa: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące 
warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 1 marca 2019 roku  

do 12 lipca 2019 roku;  
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie trwania promocji tj. do 12 lipca 2019 roku włącznie.  
 

§9 

Promocje czasowe na studiach podyplomowych dla nauczycieli 

1. Promocja czasowa: 
- zwolnienie z opłaty wpisowej. 

2. Do skorzystania z promocji w opłacie wpisowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące 
warunki: 
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 1 marca 2019 roku  

do 30 września 2019 roku;  
b) złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie trwania promocji tj. do 30 września 2019 roku włącznie.  
 

§10 

Promocje dla firm 

1. Zasady promocji określone są w umowie zawieranej pomiędzy CDV a firmą. 
2. Promocje zawarte w umowie pomiędzy CDV a firmą, nie łączą się z innymi promocjami. 

 

§11 

Promocje dla szkół/instytucji edukacyjnych 

1. Zasady promocji określone są w umowie zawieranej pomiędzy CDV a szkołą/instytucją edukacyjną. 
2. Promocje zawarte w umowie pomiędzy CDV a szkołą/instytucją edukacyjną, nie łączą się z innymi 

promocjami. 
 

§12 

Promocja „Rodzina” 

1. Promocja „Rodzina” obowiązuje Kandydatów rekrutujących się na I rok studiów I i II stopnia, studia 
podyplomowe doskonalące oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy spełniają następujący 
warunek: 
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a) w najbliższej grupie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dziecko) posiadają osobę, 
która posiada status aktywnego studenta w CDV. 

2. Jako „aktywnego studenta” należy rozumieć osobę aktualnie studiującą na studiach I, II stopnia,  
słuchacza studiów podyplomowych doskonalących lub studiów podyplomowych dla nauczycieli, która 
ma zaliczone wszystkie semestry wynikające z harmonogramu kierunku studiów i nie zalega z opłatami 
czesnego wynikającymi z regulaminu opłat na bieżący rok akademicki. 

3. Promocja „Rodzina” obejmuje osoby, które ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów I i II stopnia, studia 
podyplomowe lub studia podyplomowe dla nauczycieli i uprawnia je do: 
a) zniżki w wysokości pierwszej z 12 rat na studia dyplomowe I i II stopnia; 
b) zniżki w wysokości pierwszej z 10 rat na studia podyplomowe doskonalące;  
c) zniżki w wysokości pierwszej z 10 rat na studia podyplomowe dla nauczycieli.  

4. W celu skorzystania z promocji, Kandydat na studia musi: 
a) wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok  

akademicki tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2019 roku; 
b) złożyć wniosek (załącznik nr 1a lub załącznik nr 1b)  
c) złożyć wymagany komplet dokumentów oraz podpisać umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie trwania promocji tj. do 30 września 2019 roku włącznie.  
5. Rozliczenie promocji czesnego naliczane jest od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, 

obowiązującego Studenta w podpisanej umowie o świadczeniu usług edukacyjnych. Odliczenie następuje 
w postaci pierwszej z 12 rat czesnego przy wyborze studiów dyplomowych I i II stopnia lub w postaci 
pierwszej z 10 rat czesnego przy wyborze studiów podyplomowych doskonalących lub studiów 
podyplomowych dla nauczycieli. 

6. W sytuacji, gdy aktywny student, straci swój status poprzez zaleganie z opłatami, brak zaliczenia 
semestru,  rezygnację z kształcenia w CDV lub skorzysta z urlopu od zajęć, członek rodziny traci 
możliwość skorzystania z promocji „Rodzina”. 
 

§13 

Promocja „Drugi kierunek” 

1. Promocja „Drugi kierunek” obejmuje studentów I lub II stopnia studiów dyplomowych, studiów 
podyplomowych doskonalących lub studiów podyplomowych dla nauczycieli w CDV, którzy w trakcie 
trwania studiów podejmują studia na drugim kierunku. W ramach ww. promocji student otrzymuje zniżkę 
w wysokości 25% czesnego obowiązującego na kierunku, będącym tańszą formą kształcenia, ale tylko 
przez czas trwania studiów podjętych w pierwszej kolejności. 

2. Promocja jest przyznawana na okres jednego semestru i przedłużana automatycznie, gdy student dalej 
kontynuuje naukę na pierwszej formie kształcenia i nie zalega z opłatami. 

3. Zniżka 25% odliczana jest od comiesięcznej raty czesnego tańszej formy kształcenia.  
4. Student chcący skorzystać z promocji „Drugi kierunek”, musi spełnić następujące warunki: 

a) mieć zaliczone wszystkie semestry z pierwszego kierunku i nie zalegać z opłatami; 
b) wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok akademicki  

tj. od 1 marca 2019 roku do 30 września 2019 roku; 
c) złożyć wymagany komplet dokumentów oraz podpisać umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie do 30 września 2019 roku włącznie. 
5. Studenci korzystający z promocji „Drugi kierunek”, zwolnieni są z opłaty wpisowej. 
6. W sytuacji, gdy student studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych doskonalących lub studiów 

podyplomowych dla nauczycieli kończy kształcenie na pierwszym kierunku studiów, rezygnuje z niego, 
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powtarza rok lub korzysta z urlopu od zajęć, ulga na czesne na drugiej formie kształcenia przestaje 
obowiązywać.  
 

§14 

Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ” 

1. Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ” obowiązuje Kandydatów (osoby posiadający aktualny status 
studenta innej uczelni) rekrutujących się na wyższy niż pierwszy semestr studiów I lub II stopnia 
prowadzonych w CDV, a którzy w chwili przystąpienia do promocji są studentami innej uczelni. 

2. Student, który ma zaliczony semestr odpowiednio niższy, ale został skreślony z listy studentów innej 
uczelni, może ubiegać się o wznowienie nauki.  

3. W ramach promocji Kandydat (osoba posiadający aktualny status studenta innej uczelni) przenosząc się 
na CDV: 
- jest zwolniony z opłaty wpisowej 
- otrzymuje zniżkę w postaci jednej raty czesnego. 

4. Wybór kierunku studiów realizowanych w CDV, do którego Kandydat chce dołączyć, powinien być 
zbliżony profilem kształcenia do kierunku studiów realizowanego w dotychczasowej uczelni. 

5. Student innej uczelni chcący skorzystać z promocji „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”, musi spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony na dotychczasowej uczelni semestr odpowiednio niższy; 
b) złożyć podanie o wyznaczenie informacji o możliwych różnicach programowych (załącznik nr 2); 
c) złożyć kserokopię indeksu uczelni/wykazu zaliczonych przedmiotów oraz efektów kształcenia  

z uczelni, na której Kandydat pobierał naukę; 
d) złożyć wymagany komplet dokumentów w okresie trwania promocji tj.: 

- do 10 września 2019 roku w przypadku wznowienia lub przeniesienia w semestrze zimowym;  
- do 10 marca 2020 roku w przypadku wznowienia lub przeniesienia w semestrze letnim. 

6. Złożenie ww. dokumentów może odbyć się: 
- osobiście w Centrum Organizacji Dydaktyki w CDV lub 
- drogą mailowa na adres mail opiekuna danego kierunku studiów (według informacji na stronie cdv.pl) 

7. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan wydziału w zakresie: 
a) określenia semestru/roku studiów, na który może być przeniesiony student; 
b) ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia. 

8. Po podjęciu decyzji przez Dziekana wydziału, Centrum Organizacji Dydaktyki przekazuje Kandydatowi 
treść decyzji oraz informacje o ewentualnych różnicach programowych. 

9. W przypadku pozytywnej decyzji Dziekana wydział, w celu dopełnienia formalności związanych ze 
zmianą uczelni, Kandydat powinien: 
a) wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl, jednak w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia 

kontaktu Centrum Organizacji Dydaktyki z Kandydatem; 
b) złożyć wymagany komplet dokumentów oraz podpisać umowę na świadczenie usług edukacyjnych  

w terminie określonym podczas rozmowy z Centrum Organizacji Dydaktyki. 
10. Postanowienia końcowe promocji „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”: 

a) ewentualne różnice programowe są odpłatne zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie opłat; 
b) Kandydat wpisany na drugi lub wyższy semestr studiów nie dokonuje opłat za semestry zaliczone 

decyzją Dziekana wydziału; 
c) Kandydat wnosi opłaty zgodnie z obowiązującym w danym roku akademickim regulaminem opłat; 
d) ilość miejsc w ramach promocji „Zmień uczelnie na CIEKAWĄ” jest ograniczona czasowo i ilościowo 

(decyduje kolejność zgłoszeń). 
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§15 

Zasady łączenia promocji 

1. Promocje nie łączą się z wyjątkiem możliwości połączenia promocji czasowych z promocją „Rodzina”. 
2. Jeśli student uzyskał prawo do dwóch lub więcej promocji, zobowiązany jest do wybrania jednej, z której 

skorzysta. Wyboru nie dokonuje się w przypadku łączenia promocji czasowych z promocją „Rodzina”. 
3. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych  

w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych i regulaminie opłat obowiązującym 
na rok akademicki 2019/2020. 
 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Promocje dla cudzoziemców reguluje odrębne Zarządzenie Rektora CDV.  
2. Kandydat na studia wybierający kierunku, którego językiem wykładowym jest język angielski (Informatyka 

i/lub Urban Management) dokonuje płatności czesnego w euro według regulaminu opłat na rok 
akademicki 2019/2020. Opłata wpisowa po 12 lipca dla ww. kierunków wynosi 20 euro. 

3. Skorzystanie przez Kandydata na studia, Studenta lub Słuchacza studiów podyplomowych 
doskonalących lub studiów podyplomowych dla nauczycieli, z którejkolwiek z wyżej wymienionych 
promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie. Niewywiązywanie się Kandydata na studia, Studenta, Słuchacza studiów podyplomowych 
z obowiązków wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą przyznanej promocji.  

4. W wypadku pojawienia się w CDV innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje się odrębne 
przepisy.  

5. Regulamin opisanych akcji promocyjnych obowiązuje do odwołania odpowiednim Zarządzeniem Rektora 
CDV. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                        Rektor Collegium Da Vinci 

   

 dr inż. Krzysztof Nowakowski 
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Załącznik nr 1a 

(dotyczy promocji „Rodzina”) 

 

        Poznań, dnia 

 

Imię i nazwisko     

    

Telefon kontaktowy 

 

e-mail 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZNIŻKI  

PROMOCJA „RODZINA” 

 

 Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zniżki w wysokości pierwszej z 12 rat czesnego na studia I stopnia / 

II stopnia* w roku akademickim 2019/2020 w związku z promocją „Rodzina”. 

 

Oświadczam, że moja córka / siostra / matka / żona, że mój syn / brat / ojciec / mąż*   
 

jest studentką/studentem w Collegium Da Vinci w Poznaniu.  

 

 

 

 

 

 

   Z poważaniem 

   

                                                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 
 

  

(imię i nazwisko studenta) 



 

Collegium Da Vinci 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
61-719 Poznań 
61 271 10 10 / info@cdv.pl  cdv.pl 

  

Załącznik nr 1b 

(dotyczy promocji „Rodzina”) 

 

        Poznań, dnia 

 

Imię i nazwisko     

    

Telefon kontaktowy 

 

e-mail 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZNIŻKI  

PROMOCJA „RODZINA” 

 

 Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zniżki w wysokości pierwszej z 10 rat czesnego na studia 

podyplomowe / podyplomowe dla nauczycieli* w roku akademickim 2019/2020 w związku z promocją „Rodzina”. 

 

Oświadczam, że moja córka / siostra / matka / żona, że mój syn / brat / ojciec / mąż*   
 

jest studentką/studentem w Collegium Da Vinci w Poznaniu.  

 

 

 

 

 

   Z poważaniem 

   

                                                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 

  

(imię i nazwisko studenta) 
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Załącznik nr 2 

(dotyczy promocji „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”) 

 

        Poznań, dnia 

 

Imię i nazwisko     

    

Telefon kontaktowy 

 

e-mail 

 

 Dziekan Wydziału 

 

PODANIE 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi informacji na temat różnic programowych uwzględniając 

chęć podjęcia nauki w Collegium Da Vinci w Poznaniu: 

 

 na studiach          stopnia 

 rok  

semestr  

na kierunku 

specjalizacji  

w trybie                                                                      w roku akademickim 2019/2020. 

 

Załączniki: 

- wykaz zaliczonych przedmiotów 

    Z poważaniem 

   
 

 


