
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

 

„First Minute  - 2000 PLN zniżki dla kandydatów na studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie 

w Akademii Finansów i Biznesu Vistula 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na pierwszy rok studiów” 
 

1. Promocja skierowana jest do nowych kandydatów rozpoczynających naukę w Akademii Finansów i Biznesu Vistula 

(dalej „Uczelnia”) na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim w 

trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym online (dalej „Studia”) w semestrze zimowym roku akademickiego 

2022/2023 na pierwszy rok studiów, którzy zapiszą się na studia w okresie od 20 maja do 5 lipca 2022 r. i zostaną 

przyjęci w poczet studentów Uczelni. 

2. Promocja rozliczana jest na pierwszym roku studiów. 

3. Udział w Promocji umożliwia uzyskanie przez kandydata zniżki 2000 zł: 

• w przypadku osób deklarujących opłacanie czesnego w systemie rocznym zniżka będzie odliczona od 

rocznej opłaty czesnego*,  

• w przypadku osób deklarujących opłacanie czesnego w systemie semestralnym zniżka będzie odliczona od 

drugiej semestralnej raty czesnego*, 

• w przypadku osób deklarujących opłacanie czesnego w systemie 10-ratalnym zniżka będzie odliczona 

odpowiednio od ostatnich rat czesnego*. 

*Płatności będą rozliczane zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula nr 1/05/2022 z 

dnia 05.05.2022 r. w sprawie odpłatności za studia lub Zarządzeniem Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula 

nr 2/05/2022 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie odpłatności za studia dla Filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula, 

Filia w Pułtusku.   

4. Warunkiem skorzystania przez rekrutującą się osobę z niniejszej Promocji i przyznanie jej zniżek wskazanych w 

punkcie 3 jest: 

• złożenie aplikacji na studia w terminie wskazanym w punkcie 1 regulaminu Promocji oraz złożenie w terminie 

do 30.07.2022 r. w Dziale Rekrutacji kompletu dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji i przyjęcia kandydata na studia oraz zaakceptowanie i podpisanie regulaminu Promocji pod nazwą 

„First Minute - 2000 PLN zniżki dla kandydatów na studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie 

w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na 

pierwszy rok studiów”, 

• dokonanie opłaty: 

 wpisowego,  

 opłaty rocznej (uwzględniającej zniżkę wskazaną w punkcie 3), bądź opłaty semestralnej lub 

pierwszej raty czesnego w 10-ratalnym planie płatności, zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

Akademii Finansów i Biznesu Vistula nr 1/05/2022 z dnia 05.05.2022 r. lub Zarządzeniem 

Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Filia w Pułtusku nr 2/05/2022 z dnia 05.05.2022r. 

w sprawie odpłatności za studia, 



 

 

• złożenie w Dziale Rekrutacji dokumentu potwierdzającego dokonanie w/w opłat. W/w opłaty muszą zostać 

uiszczone do 5 lipca 2022 r., przy czym w przypadku przelewu bankowego za dzień zapłaty uznaje się dzień 

zaksięgowania środków na rachunku bankowym Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

5. Promocja skierowana jest do osób posiadających obywatelstwo polskie. 

6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

7. Uczelnia będzie miała prawo do naliczenia opłaty rekrutacyjnej, wpisowego i pełnej opłaty czesnego za Studia (we 

wszystkich rodzajach płatności) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula nr 1/05/2022 z 

dnia 05.05.2022 r. oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Filia w Pułtusku 2/05/2022 z dnia 

05.05.2022 r., a ceny promocyjne nie będą obowiązywały w przypadku, gdy pomimo uzyskania pozytywnej decyzji o 

przyjęciu na studia osoba rekrutująca się:  

• w trakcie pierwszego roku zostanie skreślona z listy studentów, 

• lub złoży rezygnację ze studiów, 

• lub nie dokona opłaty za Studia w terminie i wysokości wskazanej w punkcie 3 regulaminu, 

• lub nie dostarczy potwierdzenia dokonania wpłaty. 

Wyjątkiem będzie, gdy osoba korzystająca z Promocji, nie zaliczy egzaminu maturalnego w roku 2022 w terminie 

głównym, ani w terminie dodatkowym, czyli do 15 czerwca br. - wtedy Uczelnia zwróci poniesione opłaty pomniejszone 

o wpisowe w wysokości 400 zł. Aby uzyskać zwrot opłat, osoba korzystająca z Promocji jest zobowiązana do 

udokumentowania niezaliczonego w roku bieżącym egzaminu maturalnego w ww. terminach. O zwrot opłat mogą ubiegać 

się wyłącznie osoby, które są tegorocznymi absolwentami szkoły średniej. Wniosek o zwrot opłat można składać do 

30.07.2022 r. 

8. Kandydat, który zamieści w aplikacji online wraz z opłatą za studia komplet dokumentów (oprócz świadectwa 

maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich), zostanie zapisany na studia warunkowo. W momencie 

otrzymania brakujących dokumentów, kandydat powinien jak najszybciej zamieścić ich skan w aplikacji online i na tej 

podstawie zostanie przyjęty na studia. Kandydat ma obowiązek złożenia oryginału kompletu dokumentów (wraz ze 

świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów licencjackich) w celu weryfikacji w Dziale Rekrutacji nie 

później niż przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku osoby, która została zapisana na studia warunkowo, zgodnie z 

niniejszym punktem, a brak świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich były jedynymi 

brakami w dokumentach rekrutacyjnych, i braki te zostaną uzupełnione we wskazanym powyżej terminie, zniżka objęta 

niniejszą Promocja zostanie takiej osobie przyznana.  

9. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji, zrezygnuje przed rozpoczęciem lub w czasie trwania Studiów lub 

zostanie skreślona z listy studentów, Uczelnia będzie uprawniona do zaliczenia części czesnego, która będzie podlegała 

ewentualnemu zwrotowi, na poczet opłat, które w związku ze skorzystaniem z Promocji nie zostały poniesione.  

10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.vistula.edu.pl oraz w Dziale Rekrutacji.  

 

Akceptuję warunki promocji: ___________________________ 

     data, imię i nazwisko 

http://www.vistula.edu.pl/

