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Zarządzenie Rektora
Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej

nr 110412019

z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia akcji promocyjnych

Działając napodstawie art.66 ust.5 ustawy zdnia27 lipca 2005 r. (tj. Dz. U.z2016r.poz.
1842 zpóźn. zm.) i § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Ewangelikalnej Wyzszej Szkoły Teologicznej, w
porozumieniu z Kanclęrzęm Uczęlni, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej za-

rządza, co następuje:

§1

Ogłasza się akcje promocyjne skierowane do studęntów i kandydatów na studia w Ewangelikal-

nej Wyższej Szkole Teologicznej:

l. Akcja pod nazwą ,,Student w rodzinie", której regulamin stanowi zńącznik nr l do niniej-

szego zarządzenia.
2. Akcja pod nazwą ,,Złoty indeks", której regulamin stanowi zd,ącznik nr 2 do niniejszego

zaruądzenia.

3. Akcja pod nazwą ,,Student za studenta", której regulamin stanowi zńącznik nr 3 do niniej-

szego zarządzenia
4. Konkurs ,,Darmowy Indeks", którego regulamin stanowi załącznik nr 4 do niniejszego za-

rządzenia.

§2

Obniżki w opłatach z tytułu czesnęgo uzyskane w róznych akcjach promocyjnych ogłaszanych

przez EWST nie sumują się. Uprawniony moze wybrać zniżkę, zktórĄ zamięrza skorzystaĆ.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św, Jadwigi 7250-266 Wrocław
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Załqcznik nr I do zarzqdzenią Relętorą Ewangelikalnej |Tyzszej SzkoĘ Teologicznej
nr 1/04/20l9 z dnią 1 1.04.20l9 r.

REGULAMIN
akcji promocyjnej ,,Student w rodzinie"

§1

1. Akcja promocyjna dotyczy osób, które ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów
^ w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej nvanej: EWST lub Uczelnią) i są spo-

krewnione lub spowinowacone z osobą, która w chwili złożenia wniosku o przyjęcie na sfudia

przezkandydata posiada status studęnta EWST i ma uregulowane zobowiązaniawobec uczęlni.

2. W przypadku, gdy kandydat spełnia warunki opisane w ust. I, może otrzymaó 50oń upustu na

opłaty z §rtułu częsnego zapierwszy rok studiów,

3, Do grupy osób spokrewnionych lub spowinowaconych, o których mowa w ust. I, zalicza się
wszystkich krewnych w linii prostej oraz krewnych w linii bocznej do III stopnia pokrewieństwa

oraz małżonków.
4, Osoba posiada status studęnta, jeżelijest aktualnie wpisana na listę studentów, nie jest zawieszo-

na w prawach studęnta i na bieżąco reguluje opłaty z$lłu częsnego,

§2
l. Upust, o którym mowa w § 1, będzieprzyznany na pisemny wniosek osoby uprawnionej. We

wniosku powinna byó wskazana osoba posiadająca status studęnta EWST, zktórą spokewniona
jest osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

2. Wniosek o objęcie upustem wynikającym z akcji promocyjnej ,,Student w rodzinie" powinien być

złożony wtaz z wnioskiem o przyjęcie na pierwszy rok studiów lub niearyłocznie po otrzymaniu

informacji o przyjęciu na studia,

3. Upust nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowa-

dzonych przez EWST
4. W prrypadku korzystaniaptzez uprawnionego ze zniżek z §ńułu jednorazowej opłaty czesnego

zaroklrub za semestr na podstawie umowy o odpłatność zniżkaliczonajest od kwoty czesnego

pomniejszonej o upust przyznany na podstawie akcji ,,Student w rodzinie".

§3

Przyznanyupust z §rtułu akcji promocyjnęj ,,Student w rodzinie" możę zostaćcofnięty przezlJcze|nię
w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta lub umowy o odpłatności, w szczególności

w prązpadku nieterminowych płatności lub zaleganiaw zapłacie czesnego.

§4

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał

i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§5

Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 201912020.



Załqczniknr 2 do zarzqdzenią Relctora Ewangelikalnej Wyższej SzkołyTeologicznej
nr l/04/20]9 z dnią l 1.04.20l9 r.

REGULAMIN
akcji promocyjnej ,,ZłoĘ Indeks"

§l

l. Akcja promocyjna doĘczy osób, którę ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów

w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zrranej: EWST lub Uczelnią) i są:

1.1. uczęstnikami lub absolwentami kursów organizowanychptzez EWST lub Unię Ewangeli-

kalną w Rzecąlpospolitej Polskiej (dalej UE),
1,2. są absolwentami lub byĘmi sfuchaczami:

1,2.1, Biblijnego Seminarium Teologicznego,

I.2.2. Ewangelikalnej Szkoły Teologicznej,

1.3. są uczestnikami:
1.3.1. Szkoły Języków Biblijnych,
1.3,2. SzkoĘ Apologetyki Chrześcijańskiej,
1.3,3. Otwańej Akademii Teologicznej,

I.3.4. Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku,

1.3,5. lnstytutu Roavoju Kościoła.
ż, W przypadku, gdy kandydat na studia spełnia waruŃi opisane w ust. I, może otrrymać 25oń

upustu na opłaty zĘĄułu czesnego zapierwszy rok studiów.

3. Kandydat posiada status uczestnika, jeżeli w momencie składania wniosku o przyjęcie na pierw-

szy rok studiów w EWST vczęszcza na kursy lub uczestniczy w zajęciach wskazanych w ust. l
oraz reguluje na bieżąco opłaĘ zĘ.r'',ułtl uczestnictwa.

4. Za absolwentów uważa się osoby, które w momęncie składania wniosków o przyjęcie na pierw-

szy rok studiów w EWST ukończyły zgodnie z planem którykolwiek z kursów lub szkół, o któ-

rych mowa w ust. 1.

5. Słuchaczami są osoby, które rozpoczęły naukę w BST lub EST i uregulowĄ opłaty za okręs

nauki.

§2

1. Upust, o którym mowa w § l, będzie przlznany na pisemny wniosek osoby uprawnionej.

2. We wniosku na|eży wskazaó kurs lub szkołę, które ukończyłlub w których uczestniczy kandydat

ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów oraz datę rczpoczęcialub zakońęzenia nauki,

3. Wniosek o objęcie upustem wynikającym z akcji promocyjnej ,,ZłoĘ indeks" powinien byó zło,

żony wraz z wnioskiem o przyjęcie na pierwszy rok studiów lub niezrvłocznie po otrzymaniu in-

formacji o przyjęciu na studia,

4. Upust nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowa-

dzonych przez EWST.
5. W prrypadku korzystania przez uprawnionego na podstawie umowy o odpłatnoŚó ze

z$ułujednorazowej opłaty częsnego zaroklub za semęstr zniżka liczona jest od kwoty

go pomniejszonej o upust przyznany na podstawie akcji ,,Złoty indeks",

zniżęk
cZesne-
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Załqcznik nr 2 do zarądzenia Reldora Ewangelilulnej Wyżwej Szkfu Teologicznej
nr 1/04/20l9 z dnia I1.04.20]9 r.

§3

Przyznany upust z §ćułu akcji promocyjnej ,,ZloĘ indeks" możę zostaó cofirięty przęz Uazęlnię
w przypadku rażącego naruszęnia obowiązków studenta lub umowy o odpłatności, w szczególności

w przypadku nieterminowych płatności lub zaleganiaw zapłacie cze§nego.

§4

Uzyskana kwota upusfu,na opłaty z §tułu czesńego stanowi przychód studenta, który go uzy-
skał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§5

Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 201912020.
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Załqcznik nr 3 do zarzqdzenia Rektora Ewangelikalnej |Tyzszej SzkoĘ Teologicznej
nr l/04/2019 z dnia ] 1.04.20]9 r.

REGULAMIN
akcji promocyjnej ,,Student za studenta"

1,

§1
Akcja promocyjna ,,Student za studenta" jest skierowana do osób, które są studenta-

mi Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej (dalej avanej: EWST lub Uczelnią). Akcja ma

na cęlu promocję studiów licencjackich w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.

Student EWST biorący udziń w konkursię, Tvany dalej ,,Polecającym", moze uzyskaó zniżkę

czesnego na rok akadęmicki 20l9l20żO,jeżeli osoba z jego polecenia, zwana dalej ,,Poleconlm",
rozpocznie studia licencjackie w EWST w tym roku akademickim.

W cęlu uzyskania znizki czesnego Polecający wskazuje co najmniej jednego Poleconego, który

rozpocznie studia licencjackie niestacjonarne w EWST.

Polecający ma możliwośó otrzymania zniżki czesnego za jednego Poleconego w wysokości 50%

czesnęgo zarck akademicki 2019/ż020, za dwóch Poleconych 7sYo zniżki, zatrzęch Poleconych

I00% zniżki.
Upust będzie przyznany na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Wniosek wtaz z danymi oso-

bowymi Polecającego oraz kontakt ę-mail w dziękanacie EWST w terminie do dnia 30 września

ż0l9 r, Danę te będą przetwatzanę przez EWST tylko dla potrzeb niniejszej akcji.

Osoba posiada status studęnta, jeżelijest aktualnie wpisana na listę studentów, nie jest zawięszo-

na w prawach studenta i na bieżąco reguluje opłaty z!1ł,ńu czesnego.

§2
W celu rozpoczęcia studiów w EWST Polecony powinien spełnić warunki rekrutacji do EWST na

dany rok akademicki określonę uchwałą Sęnatu EWST,

Polecony po zakwalifikowaniu się na rok akademicki 201912020 oraz podpisaniu umowy o wa-

runkach odpłatności za studia w EWST poda dane Polecającego,

Warunkięm uzyskan ia ptzez P olecaj ące go upustu j est :

1) podanie ptzezPoleconego danych Polecającego,

2) podpisanie przezPoleconego umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST.

l.

§3
l. Upust nie sumuje się z upustamiprzyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowa-

dzonych przez EWST.
W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżek z §tułu jednorazowej opłaty częsnego

zaroklub za semęstr na podstawie umowy o odpłatność zniżkalięzonajest od kwoty czesnego

pomniejszonej o upust przlznany na podstawie akcji ,,Student za studęnta".

Pruyznany upust z §tułu akcji promocyjnej ,,Student za studenta" moze zostaÓ cofnięĘ przez

Uczelnię w przypadkl rńącego naruszenia obowiązków studenta lub umowy o odpłatnoŚci,

w szczególności w przypadku niętęrminowych płatności lub zaleganiaw zapłacie czesnego. A

l)l llvrŁlI/r
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Załqcznik nr 3 do zarzqdzenia Rektora Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej
nr l/04/2019 z dnia I I.04.2019 r.

§4
Uzyskana kwota upustu na opłaty z $lilv czesnęgo stanowi przychód studenta, który go izyskał
i podlega opodatkowaniu na zasadaoh ogólnych.

§5
Obsfugę akcji promocyjnej zapewnia dziekanat i biuro kanclerza EW§T. Kontakt: l.harcej@ewpt.pl,

tel. (71) 3469912.

§6
Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 201912020.
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Załqczniknr 4 do zarzqdzenia Rektorą Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘTeologicznej
nr l/04/20]9 z dnia l l.a4.20l9 r.

REGULAMIN
konkursu rrDarmowy Indeks"

§1
l. Konkurs jest skierowany do zaangńowanych w słuzbę pastorów i lidęródliderek wszystkich

kościołów oraz wspólnot chrześcij ańskich,

2. Laureaci konkursu mają możliwośó uzyskania prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym

roku licencjackich studiów niestacjonarnych na kięrunku teologia w roku akademickim

ż019/2020 w Ewangelikalnej Wyższej Szkolę Teologicznej (dalej zrvanej: EWST lub uczelnią)

lub uzyskania 50 % zniżki na opłatę częsnego za pierwszy rok studiów.

§2
1, Uczestnicy konkursu powinni do dnia 25 wrzęśnia2019 t. ptzysłaó na adręs e-mail uczęlni: 're-

krutacja@ewst.pl' dwustronicowy opis swojej służby wtazz danymi personalnymi (w tym numę-

rem telefonu i adresem e-mail).

2. Do opisu słuzby naleĘ dołączyó dane kontaktowe dwóch osób mogących wystawić referencje

uczęstnikowi konkursu wr az z podaniem i ch funkcj i.

§3
l. Zgjoszenia kandydatów rozpatrzy komisja konkursowa w składzie: prof. EWST dr hab. Wojciech

Szczerba (rektor EWST, przewodniczący komisji), dr hab. Piotr Loręk (dziekan EWST, członek

komisji) i Marek Kucharski (kanclerz EWST, członek komisji).

2. Uczestnik, którego działalnośó na tzecz kościoła lub wspólnoĘ zostanie oceniona nĄvłyżej, uzy-

ska prawo studiowania na pierwsąm roku studiów w EWST bez opłaty częsnęgo.

3. Autorzy ttzech kolejnych najwyżej ocenionych zgłoszeń zostaną nagrodzeni przez Komisję przy-

znaniem zniżki w wysokości 50oń czesnego.

4. Komisja może przyznaó zniżki w wysokości 50% czesnego innym uczestnikom konkursu, ktÓ-

rych dzińalność i zaangńowanię zostanie wysoko ocęnione.

5. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

6. Komisja ogłosi wyriki konkursu i lauręata/laureatów na stronię internetowej uczelni w tęrminie

do dnia 5 paździemika2}l9 roku. O wynikach zostanąpowiadomienitakżę wszyscy uczestnicy.

7, Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w normalnej rekrutacji, w tym w rozmowie kwalifika-

cyjnej .

§4
Laureaci konkursu zostanąpoproszeni o ptzyjazd do siedziby uczelni we Wrocławiu w celu odębrania

potwierdzenia wygranej i uregulowania niezbędnych formalności.

§5
1. Upust ptryznany w ramach niniejszego konkursu nie sumuje się z upustami prryznawanymi

w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonychprzez EWST.

W
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Załqcznik nr 4 do zarzqdzenia Refuora Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej
nr 1 /04/20 l 9 z dnia l ].04.20 l 9 r.

W przypadku korzy§tania przez uprawnione ga zę zniżęk z *ułujednorazowej opłaty cąesnęgo

za rok |vb za §eme§tr na podstawie umowy o odpłatnoś ć, aniżka liczona jest od kwoty częsnęgo

pomniejszonej o upust przyznany na podstawie niniejszego konkursu.

Przyznany upu§t może zostaó cofnięĘ przez Uczelnię w przypadku rńącego naruszenia obo-

wiązków sfudenta lub umowy o odpłatności, w szczególności w przypadku nieterminowych płat-

ności lub zaleganiaw z,apłacie czesnego.

Uzyskana kwota upustu na opłaty z $ułv*.§jr" stanowi przychód studenta, który go uzyskał

i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§7
Konkurs obowiązuje w roku akademickim 201912020.


