Regulamin oferty promocyjnej dla kandydatów
zapisujących się na studia w roku akademickim 2022/2023

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oferty promocyjnej:
CDV - uczelnia wyższa Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Absolwent CDV - Absolwentem CDV jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I, II stopnia
lub studiów podyplomowych wydany przez Collegium Da Vinci w Poznaniu. Za Absolwenta CDV
uważa się także studenta CDV studiującego na ostatnim roku studiów wyższych, który chce podjąć
naukę na studiach kolejnego w stosunku do aktualnie realizowanego stopnia, pod warunkiem zdania
egzaminu dyplomowego.
Absolwent WSNHiD - Absolwentem WSNHiD jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów
I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych wydany przez Wyższą
Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Absolwent USWPS - Absolwentem Uniwersytetu SWPS jest osoba, która posiada dyplom ukończenia
studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych wydany przez
Uniwersytet Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Za Absolwenta USWPS uważa się
także studenta Uniwersytetu SWPS studiującego na ostatnim roku studiów wyższych, który chce
podjąć naukę na studiach kolejnego w stosunku do aktualnie realizowanego stopnia, pod warunkiem
zdania egzaminu dyplomowego.
Absolwent Liceum Da Vinci - Absolwentem Liceum Da Vinci jest osoba, która posiada świadectwo
ukończenia liceum wydane przez Liceum Da Vinci w Poznaniu.
Kandydat – osoba nie mająca do tej pory statusu studenta Collegium Da Vinci, ubiegająca się
o przyjęcie na uczelnię w roku akademickim 2022/2023.

§1
Przedmiot uregulowań
1. Regulamin określa zasady przyznawania i realizowania świadczeń w formie promocji dla

Kandydatów na studia prowadzone przez CDV.
2. Organizatorem promocji jest CDV.

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

cdv.pl

3. W Collegium Da Vinci obowiązują następujące promocje:

a)
b)
c)
d)
e)

Promocje stałe dla Kandydatów na studia;
Promocje czasowe dla Kandydatów na studia;
Promocje dla firm;
Promocje dla szkół/instytucji edukacyjnych;
Inne promocje obowiązujące w CDV:
1. Promocja „Rodzina”;
2. Promocja „Drugi kierunek”;
3. Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”.
§2
Promocje stałe na studiach I stopnia

1. W ramach promocji stałej CDV udziela:
a) Absolwentom CDV:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zwolnienia z pierwszej z 12 rat czesnego;
b) Absolwentom WSNHiD:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zwolnienia z pierwszej z 12 rat czesnego;
c) Absolwentom USWPS:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
d) Absolwentom Liceum Da Vinci:
● zwolnienia z opłaty wpisowej.
2. Do skorzystania z promocji stałej 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 15 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku;
b) dostarczy do CDV wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 30 września
2022 roku włącznie. W przypadku przesyłki pocztowej za datę dostarczenia kompletu
dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego.
3. Rozliczenie promocji czesnego dla Absolwentów CDV oraz Absolwentów WSNHiD naliczane
jest od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, obowiązującego Studenta
w podpisanej umowie o warunkach odpłatności za studia. Promocja rozliczana jest w
pierwszym roku akademickim.
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§3
Promocje stałe na studiach II stopnia
1. W ramach promocji stałej CDV udziela:
a) Absolwentom CDV:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zwolnienia z pierwszej z 12 rat czesnego;
b) Absolwentom WSNHiD:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zwolnienia z pierwszej z 12 rat czesnego;
c) Absolwentom USWPS:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
d) Absolwentom Liceum Da Vinci:
● zwolnienia z opłaty wpisowej.
2. Do skorzystania z promocji stałej 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 15 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku;
b) dostarczy do CDV wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 30 września
2022 roku włącznie. W przypadku przesyłki pocztowej za datę dostarczenia kompletu
dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego.
3. Rozliczenie promocji czesnego dla Absolwentów CDV oraz Absolwentów WSNHiD naliczane
jest od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, obowiązującego Studenta
w podpisanej umowie o warunkach odpłatności za studia. Promocja rozliczana jest
w pierwszym roku akademickim.
§4
Promocje stałe na studiach podyplomowych
1. W ramach promocji stałej CDV udziela:
a) Absolwentom CDV:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zwolnienia z pierwszej z 10 rat czesnego;
b) Absolwentom WSNHiD:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zwolnienia z pierwszej z 10 rat czesnego;
c) Absolwentom USWPS:
● zwolnienia z opłaty wpisowej.
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2. Do skorzystania z promocji stałej 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 15 stycznia 2022 roku do 15 listopada 2022 roku;
b) dostarczy do CDV wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych do 15 listopada 2022 roku
włącznie. W przypadku przesyłki pocztowej za datę dostarczenia kompletu dokumentów uznaje
się datę stempla pocztowego;
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 warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Promocja rozliczana
jest w pierwszym roku akademickim.
§5
Promocje czasowe na studiach I stopnia
1. W ramach promocji czasowej CDV udziela Kandydatom:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zniżkę w opłacie czesnego zgodnie z „Regulamin opłat związanych z programami
studiów w Collegium Da Vinci” na rok akademicki 2022/2023.
2. Do skorzystania z promocji czasowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące
warunki:
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 15 stycznia
2022 roku do 12 lipca 2022 roku;
b) dostarczy do CDV do 12 lipca 2022 roku włącznie wymagany komplet dokumentów
rekrutacyjnych pozwalających zakwalifikować Kandydata do przyjęcia na studia, a następnie
oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis w wyznaczonym terminie. W przypadku
przesyłki pocztowej za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego.

§6
Promocje czasowe na studiach II stopnia
1. W ramach promocji czasowej CDV udziela Kandydatom:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zniżkę w opłacie czesnego zgodnie z „Regulamin opłat związanych z programami
studiów w Collegium Da Vinci” na rok akademicki 2022/2023.
2. Do skorzystania z promocji czasowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące
warunki:
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a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 15 stycznia
2022 roku do 12 lipca 2022 roku;
b) dostarczy do CDV do 12 lipca 2022 roku włącznie wymagany komplet dokumentów
rekrutacyjnych pozwalających zakwalifikować Kandydata do przyjęcia na studia, a następnie
oryginał dyplomu lub jego odpis w wyznaczonym terminie. W przypadku przesyłki pocztowej
za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego.

§7
Promocje czasowe na studiach podyplomowych
1. W ramach promocji czasowej CDV udziela Kandydatom:
● zwolnienia z opłaty wpisowej.
2. Do skorzystania z promocji czasowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące
warunki:
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 15 stycznia
2022 roku do 12 lipca 2022 roku;
b) dostarczy do CDV do 12 lipca 2022 roku włącznie wymagany komplet dokumentów
rekrutacyjnych pozwalających zakwalifikować Kandydata do przyjęcia na studia, a następnie
oryginał dyplomu lub jego odpis w wyznaczonym terminie. W przypadku przesyłki pocztowej za
datę
dostarczenia
dokumentów
uznaje
się
datę
stempla
pocztowego.

§8
Promocje dla firm partnerskich
1. Zasady promocji określone są w umowie zawieranej pomiędzy CDV a firmą partnerską.
2. Promocje zawarte w umowie pomiędzy CDV, a firmą partnerską, nie łączą się z innymi
promocjami.

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

cdv.pl

§9
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.

§10
Promocja „Rodzina”
1. Promocja „Rodzina” obowiązuje Kandydatów rekrutujących się na I rok studiów i/lub II stopnia
i/lub studia podyplomowe, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
a) w najbliższej grupie pokrewieństwa/powinowactwa (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek,
dziecko) posiadają osobę, która posiada status aktywnego studenta w CDV;
b) są w najbliższej grupie pokrewieństwa/powinowactwa (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek,
dziecko) i biorą jednocześnie udział w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.
2. Jako „aktywnego studenta” należy rozumieć osobę studiującą w CDV na studiach I i/lub II stopnia
i/lub słuchacza studiów podyplomowych, która w dniu złożenia kompletu dokumentów
rekrutacyjnych przez Kandydata biorącego udział w rekrutacji na studia w roku akademickim
2022/2023, ma zaliczone wszystkie semestry wynikające z harmonogramu kierunku studiów
i nie zalega z opłatami czesnego wynikającymi z regulaminu opłat.
3. W ramach promocji „Rodzina” CDV udziela:
a) członkowi rodziny “aktywnego studenta”
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zniżkę w wysokości pierwszej z 12 rat czesnego na studia dyplomowe I i/lub II stopnia lub
● zniżkę w wysokości pierwszej z 10 rat czesnego na studia podyplomowe;
b) członkom rodziny biorącym udział w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023
● zwolnienia z opłaty wpisowej dla każdego z kandydatów;
● zniżki w wysokości pierwszej z 12 rat czesnego na studia dyplomowe I i II stopnia dla
jednego z Kandydatów, którego czesne na wybranym kierunku studiów jest tańszą
formą kształcenia lub
● zniżki w wysokości pierwszej z 10 rat czesnego na studia podyplomowe dla jednego
z Kandydatów, którego czesne na wybranym kierunku studiów jest tańszą formą
kształcenia.
4. Do skorzystania z promocji ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące warunki:
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok
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b)

c)

d)

5.

6.

7.

8.

akademicki tj. od 15 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku;
złoży w CDV właściwy wniosek (załącznik nr 1a) w formie papierowej lub w formie
elektronicznej przesłanej na maila rekrutacja@cdv.pl w terminie trwania promocji tj. od 15
stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie;
złoży w CDV właściwy wniosek (załącznik nr 1b) w formie papierowej w CDV lub
w formie elektronicznej przesłanej na maila rekrutacja@cdv.pl w terminie trwania promocji tj. od
15 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie;
dostarczy do CDV wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania promocji
tj. od 15 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie. W przypadku przesyłki
pocztowej za datę dostarczenia kompletu dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego.
Rozliczenie promocji czesnego dla Kandydatów korzystających z promocji na podstawie zapisu
1a) naliczane jest od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, obowiązującego
Studenta w podpisanej umowie o warunkach odpłatności za studia. Odliczenie następuje
w postaci pierwszej z 12 rat czesnego przy wyborze studiów dyplomowych I i II stopnia
w pierwszym roku akademickim lub w postaci pierwszej z 10 rat czesnego przy wyborze
studiów podyplomowych.
Rozliczenie promocji czesnego dla Kandydatów korzystających z promocji na podstawie zapisu
1b) naliczane jest od czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów, będącego tańszą
formą kształcenia, obowiązującego studenta w podpisanej umowie o warunkach odpłatności
za studia. Odliczenie następuje w postaci pierwszej z 12 rat czesnego przy wyborze studiów
dyplomowych I i II stopnia w pierwszym roku akademickim lub w postaci pierwszej z 10 rat
czesnego przy wyborze studiów podyplomowych.
W sytuacji, gdy “aktywny student”, straci swój status w roku akademickim poprzedzającym rok
akademicki w rekrutacji na który Kandydat bierze udział, 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”.
W sytuacji kiedy jeden z członków rodziny biorący udział w rekrutacji 2022/2023 odstąpi od
umowy zawartej z CDV, to pozostali członkowie rodziny tracą prawo do promocji.
§11
Promocja „Drugi kierunek”

1. Promocja „Drugi kierunek” obejmuje studentów I lub II stopnia studiów dyplomowych oraz
Kandydatów, którzy podejmują studia na drugim kierunku.
2. W ramach promocji “Drugi kierunek” CDV udziela:
● zwolnienia z opłaty wpisowej;
● zniżkę w wysokości 25% czesnego, będącym tańszą formą kształcenia.
3. Rozliczenie promocji czesnego naliczane jest od czesnego obowiązującego Studenta
w podpisanej umowie o warunkach odpłatności za studia. Zniżka 25% przyznawana jest na
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4.
a)
b)

c)

5.
a)

b)

6.

okres jednego semestru i odliczana jest od comiesięcznej raty czesnego tańszej formy
kształcenia. Jeśli student kontynuuje naukę na pierwszej formie kształcenia i nie zalega z
opłatami, zniżka naliczana jest automatycznie na kolejny semestr.
Do skorzystania z promocji ma prawo student CDV, który spełni następujące warunki:
zaliczył wszystkie semestry z pierwszego kierunku i nie zalega z opłatami;
wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 15 stycznia
2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie w przypadku rekrutacji na studia dyplomowe lub
do 15 listopada 2022 roku w przypadku rekrutacji na studia podyplomowe;
dostarczy do CDV wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania promocji
tj. od 15 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie w przypadku rekrutacji na
studia dyplomowe lub do 15 listopada 2022 roku w przypadku rekrutacji na studia
podyplomowe. W przypadku przesyłki pocztowej za datę dostarczenia kompletu dokumentów
uznaje się datę stempla pocztowego.
Do skorzystania z promocji ma prawo Kandydat, który spełni następujące warunki:
wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. od 15 stycznia
2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie w przypadku rekrutacji na studia dyplomowe lub
do 15 listopada 2022 roku w przypadku rekrutacji na studia podyplomowe;
dostarczy do CDV wymagany komplety dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania
promocji tj. od 15 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku włącznie w przypadku rekrutacji
na studia dyplomowe lub do 15 listopada 2022 roku w przypadku rekrutacji na studia
podyplomowe. W przypadku przesyłki pocztowej za datę dostarczenia kompletu dokumentów
uznaje się datę stempla pocztowego.
W sytuacji, gdy student studiów I, II stopnia lub studiów podyplomowych kończy kształcenie na
pierwszym kierunku studiów, rezygnuje z niego, powtarza rok lub korzysta z urlopu od zajęć,
zniżka 25% czesnego na drugiej formie kształcenia przestaje obowiązywać.
§12
Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”

1. Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ” obowiązuje Kandydatów (osoby posiadający aktywny
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 “Zmień uczelnię na CIEKAWĄ” CDV udziela:
a) zwolnienia z opłaty wpisowej;
b) zniżkę w wysokości pierwszej z 12 rat czesnego na studia dyplomowe I i/lub II stopnia.
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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 sylabusy, które zawierają treści programowe;
e) złożyć wymagany komplet dokumentów w okresie trwania promocji tj.:
● do 10 września 2022 roku w przypadku wznowienia lub przeniesienia w semestrze
zimowym;
● do 10 marca 2023 roku w przypadku wznowienia lub przeniesienia w semestrze letnim.
6. Złożenie ww. dokumentów może odbyć się:
a) osobiście w Biurze Rekrutacji (p. R.005, parter, rotunda) w CDV lub
b) mailowo na adres e-mail rekrutacja@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, Biuro Rekrutacji przekazuje Kandydatowi treść
decyzji oraz informacje o ewentualnych różnicach programowych.
9. W przypadku pozytywnej decyzji Dziekana wydziału, 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 Biura Rekrutacji z Kandydatem;
b) złożyć wymagany komplet dokumentów oraz podpisać umowę o odpłatności za studia
w terminie określonym podczas rozmowy z Biurem Rekrutacji.
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), obejmuje 30 miejsc.
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§13
Zasady łączenia promocji
1. Promocje nie łączą się z innymi obowiązującymi w CDV w danym roku akademickim (nie
dotyczy promocji dla Absolwentów i promocji czasowej). Jeśli Student/Słuchacz studiów
podyplomowych Kandydat/Absolwent uzyskał prawo do dwóch lub więcej promocji
niepodlegających łączeniu, zobowiązany jest do wybrania jednej, z której skorzysta.
2. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych
w obowiązującej Studenta/Słuchacza umowie o odpłatności za studia i Regulaminie opłat
obowiązującym na rok akademicki 2022/2023.
§14
Postanowienia końcowe
1. Kandydat na studia wybierający kierunek, którego językiem wykładowym jest język angielski
(Information Technology i/lub Creative Management) dokonuje płatności czesnego w euro
według „Regulamin opłat związanych z programami studiów w Collegium Da Vinci” na rok
akademicki 2022/2023.
2. Skorzystanie przez Kandydata na studia, Studenta, Absolwenta lub Słuchacza studiów
podyplomowych z którejkolwiek z wyżej wymienionych promocji jest równoznaczne
z zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
Niewywiązywanie się Kandydata na studia, Absolwenta, Studenta, Słuchacza studiów
podyplomowych z obowiązków wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą
przyznanej promocji.
3. W wypadku pojawienia się w CDV innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje
się odrębne przepisy.
4. Dane osobowe Kandydatów CDV przetwarza w celu rekrutacji i udzielenia promocji, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, z zachowaniem obowiązujących w CDV zasad
przetwarzania danych.
5. Okres trwania promocji może zostać przedłużony przez Dyrektor CDV Biznes i/lub Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu i/lub Dyrektora Generalnego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora
Generalnego CDV.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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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 2022/2023 w związku z promocją „Rodzina”.
Uzasadnienie (wybierz jedno z poniższych):
● Oświadczam, że moja córka / siostra / matka / żona, że mój syn / brat / ojciec / mąż*
(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………
jest studentką/studentem w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

● Oświadczam, że moja córka / siostra / matka / żona, że mój syn / brat / ojciec / mąż*
(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………
także bierze udział w rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023.
Z poważaniem

(podpis wnioskodawcy)
*podkreśl właściwe
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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 w roku akademickim 2022/2023 w związku z promocją „Rodzina”.
Uzasadnienie (wybierz jedno z poniższych):
● Oświadczam, że moja córka / siostra / matka / żona, że mój syn / brat / ojciec / mąż*
(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………
jest studentką/studentem w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

● Oświadczam, że moja córka / siostra / matka / żona, że mój syn / brat / ojciec / mąż*
(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………
także bierze udział w rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023.

Z poważaniem

(podpis wnioskodawcy)
*podkreśl właściwe
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Załącznik nr 2
(dotyczy promocji „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”)
Poznań, dnia

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

e-mail
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: I stopnia 🗆 II stopnia 🗆
rok
semestr

na kierunku
specjalizacja (jeśli dotyczy)
w trybie 🗆 stacjonarnym 🗆 niestacjonarnym
w roku akademickim 🗆 2021/2022 🗆 2022/2023

Załączniki:
- wykaz zaliczonych przedmiotów
- sylabusy
Z poważaniem
(podpis wnioskodawcy)
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