
Studia Podyplomowe                                            
Kursy i szkolenia 
 
 

Regulamin kampanii „300 PLUS” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. 

2. Adresatami kampanii są kandydaci na studia podyplomowe i/lub kursy i szkolenia WSG, organizowane 
w Bydgoszczy, którzy biorą udział w rekrutacji letniej na rok akademicki 2021/2022. 

3. Beneficjentami promocji są słuchacze – osoby, które w regulaminowym terminie złożyły dokumenty 
rekrutacyjne na studia podyplomowe i/lub kursy i szkolenia WSG. 

§2 Postanowienia szczegółowe 

1. Czas trwania kampanii:  
a) dla kandydatów na studia podyplomowe: 1 czerwca 2021 r. – 10 września 2021 r.  
b) dla kandydatów na kursy i szkolenia: 1 lipca 2021 r. – 10 września 2021 r. 

2. Zniżka na czesne w wysokości 300 zł należy się każdej osobie, która w okresie objętym kampanią 
promocyjną „300 PLUS” złoży dokumenty na studia podyplomowe i/lub kurs/szkolenie w Bydgoszczy. 

3. W przypadku kursów i szkoleń zniżka 300 zł dotyczy kursów droższych niż 1500 zł. 

4. Dla osób, które złożą dokumenty w w/w terminie, na kursy i szkolenia w kwocie 1500 zł i niższej 
przysługuje rabat w wysokości 15%. 

5. Informacja o aktualnej ofercie dostępna jest na stronach internetowych: 
a) studia podyplomowe www.podyplomowe.byd.pl 
b) kursy i szkolenia www.certyfikaty.wsg.byd.pl  

6. Zniżka nie łączy się z innymi Programami Zniżkowymi CKPiS. 

7. Zniżki nie dotyczą kursów i szkoleń: 

 Master of Public Administration (MPA) 

 z zakresu Audytu wewnętrznego 

 Advance Steel 

 AutoCAD 2D i 3D 

 Kurs technologii BIM 

 Navisworks 2017 

 Revit Architecture 

 Revit MEP – instalacje HVAC, WOD-KAN 

 Revit Structure 

 Wprowadzenie do technologii BIM 

 Agile Project Management® Foundation 

 Analiza finansowa 

 AutoCAD podstawowy i AutoCAD zaawansowany 

 Change Management® Foundation 

 ITIL Foundation® 

 Kasjer walutowo-złotowy 

 Księgowość budżetowa 

 Akademia Sieciowa CISCO 

 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa 

 Podstawy rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera 

http://www.podyplomowe.byd.pl/
http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/


 PRINCE2® Foundation – akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami 

 PRINCE2® Practitioner – akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami 

 Samodzielny księgowy 

 Zarządzanie ryzykiem M_o_R® Foundation 

 CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych 

 Ochrona radiologiczna pacjenta 

 Inspektor ochrony radiologicznej 

 Patent sternika motorowodnego 

 Patent żeglarza jachtowego 

 Radiooperator SRC 

 Warsztaty nawigacyjne 

 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG 
w Bydgoszczy w okresie objętym kampania promocyjną „300 PLUS”. 

2. Zniżka zostanie przyznana słuchaczowi, który złoży komplet dokumentów tj.: 

 wyśle formularz ON-LINE i w ciągu 14 dni dostarczy pozostałe wymagane dokumenty, 
lub 

 dostarczy osobiście lub pocztą komplet wymaganych dokumentów z formularzem rekrutacyjnym 
w wersji WORD 

3. Adres do korespondencji:  

Wyższa Szkoła Gospodarki 
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń 

ul. Garbary 2 
85-229 Bydgoszcz 

4. Formularze ON-LINE dostępne są na stronie internetowej: 
a) studia podyplomowe https://wsg.isaps.pl/isaps2.0/podyplomowe/rejestracja.html?o=1  
b) kursy i szkolenia https://new.isaps.pl/Rekrutacja/Kursy 

https://wsg.isaps.pl/isaps2.0/podyplomowe/rejestracja.html?o=1
https://new.isaps.pl/Rekrutacja/Kursy

