Regulamin „Czeku na studia”
wystawionego 5 października 2019 r.

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Czekiem na studia”, jest wystawiony przez Gdańską
Szkołę Wyższą z siedzibą w Gdańsku, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, wpisaną do
Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244, prowadzonej przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, zwaną dalej „GSW”.
2. Czek na studia jest dokumentem na okaziciela. Każdy, kto jest w jego posiadaniu, może
go zrealizować w siedzibie GSW w Gdańsku oraz w dowolnej jej filii.
3. Czek na studia jest dokumentem o wartości 500 zł (słownie: pięćset zł). Nie podlega
wymianie na gotówkę ani na inne świadczenie, niż to, które jest wyraźnie określone
w niniejszym regulaminie.
4. Czek na studia jest ważny w okresie od 5 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
5. Realizacja czeku na studia polega na obniżeniu, o wartość czeku, czesnego za studia na
pierwszym semestrze studiów, wyłącznie dla kandydatów na pierwszy semestr studiów,
niebędącymi przez ostatni rok studentami GSW na tym samym poziomie studiów, którzy składają komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz z niniejszym czekiem na studia w oryginale.
6. Czek na studia można zrealizować na pierwszym poziomie studiów (czyli studia licencjackie i inżynierskie), drugim poziomie studiów (czyli studia magisterskie) oraz na studiach podyplomowych — na dowolnym kierunku, pod warunkiem jego uruchomienia na
ogólnych zasadach rekrutacji.
7. Jedna osoba może zrealizować maksymalnie dwa czeki, z tym że na studiach podyplomowych po jednym czeku na jeden kierunek studiów.
8. Aktualna oferta rekrutacyjna GSW, wraz z wykazem kierunków studiów i strukturą organizacyjną wydziałów, dostępna jest w Biurze Rekrutacji GSW lub na stronie internetowej: https://gsw.gda.pl/.
9. Posiadacz czeku na studia, który otrzymał go na uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 5 października 2019 r., może go zrealizować niezależnie od
tego, czy złożył już komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
10. Czek na studia jest NIEWAŻNY w przypadku: jego uszkodzenia, rozmazania druku,
jakichkolwiek dopisków, dodruków lub laminowania — nie podlega wówczas wymianie. Czek na studia posiada odcisk pieczęci urzędowej do tłoczenia w papierze. Wystawca czeku na studia nie wydaje jego duplikatu ani zaświadczenia o jego posiadaniu.
—
Akceptuję

