PROMOCJE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Promocja dla absolwentów WSBiO w Warszawie - 0 zł. wpisowego

Jesteś absolwentem WSBiO ? Skorzystaj z promocji na wpisowe.
Wszyscy absolwenci WSBiO w Warszawie są zwolnieni z opłaty wpisowego
jeżeli do 20.07.2021 r. dokonają pełnego zapisu na studia II stopnia oraz złożą
komplet dokumentów.


Promocja obowiązuje do 20.07.2021 roku.

Promocja dla maturzystów

Jesteś tegorocznym maturzystą? Skorzystaj z promocji na wpisowe.
Wszyscy tegoroczni maturzyści, którzy dokonają pełnego zapisu na studia I
stopnia oraz złożą komplet dokumentów zapłacą połowę wpisowego.
 300 – obniżka wpisowego do 150 zł.


Promocja trwa do 31.07.2021 roku.

0 zł. wpisowego w miesiącu maju

Nie czekaj na ostatnią chwilę, zapisz się już w maju!
Osoby, które dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet
dokumentów wymaganych do 31.05.2021 roku są zwolnieni z opłaty
wpisowego w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
 300 – obniżka wpisowego 0 zł.



Promocja trwa do 31.05.2021 roku.

Opłać studia z góry i skorzystaj z promocji

 Opłać czesne za rok studiów z góry, a oszczędzisz 400 zł.
 Opłać czesne za semestr z góry, a oszczędzisz 200 zł.



Płatność za cały rok studiów do 31 października
Płatność za semestr - zimowy do 31 października, letni do 31 marca

Poleć nas znajomemu

Jesteś studentem WSBiO w Warszawie ?
Skorzystaj z promocji „Poleć nas znajomemu” i studiuj z przyjaciółmi.
Jeśli poprzez polecenie naszej Uczelni przyczynisz się do podjęcia przez
nowego kandydata studiów w roku akademickim 2021/2022 przysługuje Ci
zniżka w czesnym.
 150 zł. zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę
 100 zł za każdą kolejną osobę



Promocja obowiązuje do 30.09.2021 roku
Zapoznaj się z Regulaminem promocji.

Studiuj taniej dwa kierunki

Studiuj równolegle na drugim kierunku !
Studiując równolegle w Uczelni na drugim kierunku studiów zapłacisz za niego
50% mniej.


Student studiujący równolegle dwa kierunki za jeden kierunek płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50%
rocznego czesnego.

Promocja „Kursy i szkolenia”

Podnieś swoje kwalifikacje podczas studiowania!
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022 po zaliczeniu
pierwszego semestru otrzymają w ramach promocji 10% zniżki na kursy
i szkolenia organizowane przez WSBiO w Warszawie.


Promocja obowiązuje do 30.09.2021r.



Zapoznaj się z Regulaminem promocji.

