Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 14/2022 z dnia 1 października 2022 roku

Regulamin oferty promocyjnej dla kandydatów zapisujących się na studia Executive Master of Business
Administration w roku akademickim 2022/2023

§1
Definicje
1. 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.
Kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia Executive Master of Business Administration w roku
akademickim 2022/2023.

§2
Przedmiot uregulowań
1. Regulamin określa zasady przyznawania i realizowania świadczeń w formie promocji dla Kandydatów na
prowadzone przez CDV studia Executive Master of Business Administration (dalej: studia Executive MBA).
2. Organizatorem promocji jest CDV.
3. W CDV obowiązują następujące promocje dla Kandydatów:
a) Promocje stałe dla Kandydatów na studia Executive MBA;
b) Promocje czasowe dla Kandydatów na studia Executive MBA.
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§3
Promocje stałe na studiach Executive MBA
1. W ramach promocji stałej, CDV udziela Absolwentom CDV, Absolwentom WSNHiD oraz Absolwentom
USWPS:
a) rabatu na czesne w wysokości 15 % czesnego,
b) zwolnienia z opłaty wpisowej na studia,
c) zwolnienia z opłaty końcowej.
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 włącznie;
b) dostarczy do CDV wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej lub w formie
elektronicznej za pomocą dostępnego narzędzia do zawierania umów przez internet w terminie trwania
promocji tj. od 15 stycznia 2022 roku 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, Absolwentów WSNHiD oraz Absolwentów
Uniwersytetu SWPS naliczane jest od całkowitej kwoty czesnego przypisanego dla danego kierunku studiów,
obowiązującego Słuchacza w podpisanej umowie o świadczenie usług edukacyjnych.
§4
Promocje czasowe na studiach Executive MBA
1. W ramach promocji czasowej CDV udziela Kandydatom:
a) zwolnienia z opłaty końcowej,
b) rabatu na czesne w wysokości 5 % czesnego,
2. Do skorzystania z promocji czasowej ma prawo Kandydat na studia, który spełni następujące warunki:
a) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w terminie od 1 października 2022 roku do 20 października
2022 roku włącznie;
b) dostarczy do CDV wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej lub w formie
elektronicznej za pomocą dostępnego narzędzia do zawierania umów przez internet w terminie od 1
października 2022 roku do 20 października 2022 roku włącznie. W przypadku przesyłki pocztowej za datę
dostarczenia kompletu dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego.
3. Rozliczenie rabatu na czesne naliczane jest od całkowitej kwoty czesnego przypisanego dla danego
kierunku studiów, obowiązującego Słuchacza w podpisanej umowie o świadczenie usług edukacyjnych.
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§5
Zasady łączenia promocji
1. Promocje nie łączą się z innymi obowiązującymi w CDV w danym roku akademickim, chyba że regulamin
łączonej promocji wyraźnie dopuszcza możliwość łączenia.
2. Jeśli Kandydat uzyskał prawo do dwóch lub więcej promocji niepodlegających łączeniu obowiązujących w
CDV w danym roku akademickim, zobowiązany jest do wybrania jednej, z której skorzysta.
3. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych w obowiązującej
Słuchacza umowie o świadczenie usług edukacyjnych i regulaminie opłat obowiązującym na rok akademicki
2022/2023 stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§6
Postanowienia końcowe
1. Skorzystanie przez Kandydata z którejkolwiek z wyżej wymienionych promocji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Niewywiązywanie się
Kandydata z obowiązków wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą przyznanej promocji.
2. 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.
3. W kwestiach wyżej nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu Opłat Studiów
Podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu, obowiązującego na dany rok akademicki.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora Generalnego CDV.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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