
 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU  

„POLEĆ ZNAJOMEMU STUDIA PODYPLOMOWE W SAN” 

 

1. CEL PROGRAMU 

Niniejszy program ma na celu promocję oferty studiów podyplomowych oferowanych przez 

Społeczną Akademię Nauk w roku akademickim 2021/22. 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1.  Program jest skierowany do osób zainteresowanych ofertą studiów podyplomowych Społecznej 

Akademii Nauk w roku akademickim 2021/22. 

2.2. Udział w programie jest dobrowolny. 

2.3 Skuteczna rekomendacja dodatkowego słuchacza przez osobę zainteresowaną studiami 

podyplomowymi SAN wiąże się z otrzymaniem rabatu finansowego na wybrany kierunek studiów 

podyplomowych, którego wysokość opłat i warunki otrzymania są opisane w niniejszym regulaminie. 

2.4 Rabat finansowy przysługiwać będzie zarówno osobie polecającej, jak i polecanej. 

 

3. ZASADY PROGRAMU REKOMENDACJI 

3.1. Rekomendacja polega na poleceniu przez osobę zainteresowaną studiami podyplomowymi SAN 

dodatkowego słuchacza, który dokona zapisu na jeden z wybranych kierunków studiów 

podyplomowych SAN. 

3.2 Warunkiem skutecznego polecenia dodatkowego słuchacza jest wypełnienie „formularza 

rekomendacji” stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu i przesłanie go na adres mailowy: 

podyplomowe@san.edu.pl 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu “Poleć znajomemu studia 

podyplomowe w SAN”. 

2.2. Organizatorem Programu i autorem regulaminu jest Społeczna Akademia Nauk. 

2.3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.podyplomowe.san.edu.pl oraz w siedzibie 

Działu Studiów Podyplomowych SAN, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. 

 

http://www.podyplomowe.san.edu.pl/


 

3. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU 

Na czym polega rekomendacja słuchacza studiów podyplomowych SAN? | 

Skuteczna rekomendacja powinna zawierać co najmniej następujące dane potencjalnego kandydata:  

▪ Imię i Nazwisko słuchacza 

▪ Informacja, który kierunek studiów podyplomowych SAN wybrał słuchacz 

▪ Dane kontaktowe: numer telefonu lub e-mail 

 

5. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA REKOMENDACJI 

Rekomendacja zostanie przyjęta i zaakceptowana, jeżeli: 

▪ Osoba polecająca wypełniła formularz rejestracji na wybrane studia podyplomowe SAN; 

▪ Osoba polecana wypełniła formularz rejestracji na wybrane studia podyplomowe SAN; 

▪ Ww. osoby uiściły opłatę wpisową zgodnie z informacją nt. opłat za studia podyplomowe 

dostępną na stronie www.podyplomowe.san.edu.pl  

 

6. NAGRODY ZA SKUTECZNE POLECENIE 

6.1 Społeczna Akademia Nauk oferuje rabat w wysokości 500,00 zł na wybrany kierunek osobie 

polecającej oraz rabat w wysokości 500,00 zł na wybrany kierunek dla osoby, która została polecona.  

6.2 Rabaty przysługujące tytułem niniejszego programu nie sumują się z innymi rabatami 

oferowanymi w danym czasie przez Społeczną Akademię Nauk. 

6.3. Sposoby naliczenia rabatu: 

a. w przypadku płatności jednorazowej za studia -  kwota rabatu zostanie odliczona od wartości 

opłaty jednorazowej 

b. w przypadku płatności za studia w 2 ratach – kwota rabatu zostanie odliczona od wartości 

pierwszej raty 

c. w przypadku płatności miesięcznej za studia – kwota rabatu będzie odliczana proporcjonalnie od 

wartości comiesięcznej raty 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2021 i obowiązuje do końca rekrutacji na 

wszystkie kierunki studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk w roku akademickim 

2021/22. 

 

http://www.podyplomowe.san.edu.pl/

