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Zarządzenie Rektora
Ewangelikalnej Wyższej Szkoly Teologicznej
nr 2|02|2022
z dnia 14 lutego 2O22 r,

w sprawie ogłoszenia akcji promocyjnych
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

poz.85 ze zmianami) i § 10 ust. 4 pkt 3 Statutu Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ
Teologicznej, w porozumieniu z Kanclerzem Uczelni, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej zarządza, co następuje:
i nauce (t.j. Dz.U. 2020

§r,
Ogłasza się akcje promocyjne kierowane do studentów

i

kandydatów na studia w Ewangelikalnej Wyż-

szej Szkole Teologicznej w roku akademickim 2022/2023:

1)

Akcja promocyjna pod nazwą,,Student za studenta", której regulamin stanowi załącznik nr
do niniejszego

2|

za

1

rządzenia.

Konkurs ,,Darmowy lndeks", którego regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaruądzenia,

§z,
Obniżki w opłatach z tytułu czesnego uzyskane w akcjach promocyjnych i konkursach ogłaszanych
przez EWST nie sumują się. Uprawniony może wybrać zniżkę, z której zamierza skorzystać.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ewangelikalna Wyższa Szkola Teologiczna
_Czł owiek. W iara.
I

.L
W iedza.

ul. św.Jadwigi 1250-266 Wrocław

www,ewst.edu,pl

Zołqcznik nr 7 do zarządzenia Rektora Ewangelikolnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej
nr 2/02/2022 z dnia 14 lutegb 2022 r.

REGULAMlN
akcji promocyinej,,Student za §tudenta"

1.
2.
3.
4.

§1.
Akcja promocyjna ,,Student za studenta" jest skierowana do osób, które są studentami Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub Uczelnią). Akcja ma na celu promocję

studiów Iicencjackich w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.
Student EWST biorący udział w konkursie, zwany dalej ,,Polecającym", może uzyskać zniżkę czesnego na rok akademicki ZOZ2/ZO23,jeżeli osoba z jego polecenia, zwana daIej ,,Poleconym", rozpocznie studia licencjackie w EWST w tym roku akademickim.
W celu uzyskania zniżki czesnego Polecający wskazuje co najmniej jednego Poleconego, który rozpocznie studia licencjackie w EWST,
Po|ecający ma możliwośćotrzymania zniżki czesnego za jednego Poleconego w wysokości 50%

czesnego za rok akademicki 2022/2023, za dwóch Poleconych 75% zniżki, za trzech Poleconych

5.

tjO%zniżkl
Upust będzie przyznany na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Wniosek wraz z danymi osobowymi Polecającego oraz kontakt e-mail w dziekanacie EWST w terminie do dnia 30 września2021

6.
7.

r. Dane te będą przetwarzane przez EWST tylko dla potrzeb niniejszej akcji,

Osoba posiada status studenta, jeżeli jest aktualnie wpisana na listę studentów, nie jest zawieszona w prawach studenta i na bieżąco reguluje opłaty z tytułu czesnego,
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię

i

nazwisko) na stronie internetowej uczelni.

t.

§2.
W celu rozpoczęcia studiów w EWST Polecony powinien spełnić warunki rekrutacji do EWST na
dany rok akademicki określone uchwałą Senatu EWST oraz uzyskać wpis na listę studentów.

Z,

Polecony po zakwalifikowaniu się na rok akademicki 2022/2023 poda dane Polecającego, co
jest warunkiem uzyskania przez Polecającego upustu.

L.
2.

§3,
Upust nie sumuje się z upustami przyznawanymiw ramach innr/ch akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST.

W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżki z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za
rok lub za semestr na podstawie przepisów o odpłatnościza studia w EWST zniżka ta obliczana

jest od kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany na podstawie akcji ,,Student za stu-

3.

denta",

,

'

Przyznany upust z tytułu akcji promocyjnej ,,Student za studenta" może zostać cofnięty przez
Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta, w szczególności w przypadku
nieterminowych płatnościlub zalegania w zapłacie czesnego.

Załqcznik nr 7 do zarzqdzenia Rektora Ewongelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej
nr 2/02/2022 z dnio 74 lutego 2022 r,

§ł,
Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§s,
Obsługę akcji promocyjnej zapewnia dziekanat i biuro kanclerza EWST. Kontakt: l.wajman@ewst.pl,
tel. (71) 34699 L2.

§6,
Akcja promocyjna obowiązuje w

ro

ku

a ka

dem ickim 2O2żl 2023.

Załqcznik nr 2 do zarzqdzenia Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
nr 2/02/2022 z dnia 74 lutego 2022 r.

REGuLAMlN
konkursu,, Darmowy lndeks"

7.
2.

Konkurs jest skierowany

§r,
do zaangażowanych w służbępastorów/pastorek i lideróVliderek

wszystkich kościolów oraz wspólnot chrześcijańskich.
Laureaci konkursu mają możliwośćuzyskania prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym
roku licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia w roku akademickim

2022/2023

w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub uczelnią) lub uzyskania50%
zniżki na opłatę czesnego za pierwszy rok studiów.

1.

§z,
Uczestnicy konkursu powinni w terminie do dnia 30 września 2022 r, przedstawić swoją służbę,
działalnośćcharytatywną, działalnośćmisyjną lub inną podejmowaną inicjatywę o charakterze
chrześcijańskim. Na adres e-mail uczelni: 'rekrutacia@ewst.pl' uczestnicy powinni wysłać pracę
konkursową w jednej z następujących form:

a)

b)
c)
2,

dwustronicowy opis swojej służby, działalności,misji lub innej podejmowanej inicjatywy
chrześcijańskiej,

nagranie wideo w pliku .mp4 o długościod 5-15 min,, w którym prezentują swoją służbę,
działa lność,misję lub inną .inicjatywę,

link do prowadzonej strony internetowej, bloga, forum dyskusyjnego lub fanpage-a wraz z
jednostronicowym opisem, jak owa platforma funkcjonuje oraz w jaki sposób przyczynia się
do wspiera nia inicjatyw chrześcijańskich.

Do pracy konkursowej, należy dołączyć:

a)
b)

dane personaIne uczestnika konkursu (w tym numer telefonu

i adres e-mail),

dane kontaktowe dwóch osób mogących wystawić referencje uczestnikowi konkursu, wrazz
podaniem funkcji tych osób.

1.

§r,
Zgłoszenia kandydatów rozpatrzy komisja konkursowa w składzie: prof. EWST dr hab. Wojciech
Szczerba (rektor, przewodniczący komisji), prof. EWST dr hab. Piotr Lorek (dziekan, członek komi-

2.
3.
4.
5.
6.

sji) i Marek Kucharski (kanclerz EWST, członek

komisji),

t

Uczestnik, którego dzialalnośćna rzecz kościołalub wspólnoty zostanie oceniona najwyżej, uzyska
prawo studiowania na pierwszym roku studiów w EWST bez opłaty czesnego.

Autorzy trzech kolejnych najwyżej ocenionych zgłoszeń zostaną nagrodzeni przez Komisję przyznaniem zniżki w wysokości 50% czesnego.
Komisja może przyznać zniżki w wysokości 50% czesnego innym uczęstnikom konkursu, których

działalnośći zaa ngażowa nie zosta nie wysoko ocenione,i
Rozstrzygnięcia komisji 5ą ostateczne.
Komisja ogłosi wyniki konkursu i laureata/laureatów
do dnia

1,0

na stronie internetowej uczelni w terminie

października 2022 roku. O wynikach zostaną powiadomieni także wszyscy uczestnicy.

?.

Załqcznik nr 2 do zonądzenio Rektora Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej
nr 2/02/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

7.
8.

Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w normalnej rekrutacji na studia w EWS| w tym w roz_
mowie kwalifikacyjnej.
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię

i

nazwisko) na stronie internetowej uczelni.

t.
2,
3.

§ł,
Upust przyznany w ramach niniejszego konkursu nie sumuje się z upustami przyznawanymiw ramach innych akcjipromocyjnych prowadzonych przez EWST.
W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżek z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za
rok lub za semestr na podstawie przepisów o odpłatnościza studia w EWS| zniżka liczona jest od
kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany w ramach niniejszego konkursu.
Przyznany upust może zostać cofnięty przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiąz-

ków studenta, w szczególności w przypadku nieterminowych płatnościlub zalegania w zapłacie
czesnego.

§s,

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§6.
Konkurs obowiązuje w roku akademickim 2022/2023.

