
 

CENTRALNE BIURO REKRUTACYJNE, SŁOWACKIEGO 28 / 14 97-300 PIOTRKÓW TRYB., TEL .447470031  
MAIL: magdalena.jakubczyk@ope.org.pl, WWW.praktycznestudia.pl 

PROCEDURA REKRUTACJI [ prosimy o uważną lekturę] 
 

1. Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów. 
2. Po wstępnej decyzji o podjęciu studiów kandydat składa wymagane dokumenty 

rekrutacyjne: 
 w Punkcie Rekrutacyjnym (lokalny Partner - adresy na www.praktycznestudia.pl)  
 lub wysyła listem poleconym na adres: Centralne Biuro Rekrutacyjne [ CBR ], ul. 

Słowackiego 28 lok.14, 97-300 Piotrków Tryb.,  
oraz wpłaca 50 złotych (do 30 sierpnia) 100 złotych (do 15 września) lub 150 złotych (do 30 
września) lub 200 złotych po 1 października opłaty aktywacyjnej na konto CBR [nr konta: 52 
7999 9995 1150 1136 9304 0001]. 

3. Wykaz dokumentów: 
 wypełnione podanie na studia (druk dostępny na stronie internetowej lub u lokalnego 

Partnera) – jeśli kandydat korzysta z promocji „50% za drugi kierunek”, składa osobne 
podanie na drugi kierunek 

 dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia /KSEROKOPIA z klauzulą „potwierdzam za 
zgodność z oryginałem” / 

 kopia dowodu tożsamości – ksero z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” 
 kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej   
 1 zdjęcie legitymacyjne – PODPISANE – o ile kandydat chce mieć legitymację studencką 
 2 koperty z adresem kandydata i 2 znaczki na list zwykły 

4. Kandydat zaproszony jest na spotkanie organizacyjne, organizować je będziemy w 
październiku u lokalnego Partnera. Na spotkania zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili 
punkt 2 w procedurze rekrutacji. 

5. Kandydat podpisuje na spotkaniu umowę na studia podyplomowe i opłaca pierwszą ratę 
czesnego. 

6. Na spotkaniu organizacyjnym podpisywane są umowy na studia, wydawane zaświadczenia o 
podjęciu studiów, omawiany tryb i tok studiów oraz przeprowadzone jest szkolenie z zakresu 
korzystania z platformy e-learningowej. Podczas spotkania podawany jest też terminarz 
konsultacji, zajęć i sesji egzaminacyjnych semestru zimowego. 

 
Przykłady obliczeń czesnego: 
Wysokość czesnego podana jest w cenniku studiów podyplomowych (www.praktycznestudia.pl). 
Podstawowe zniżki: 

 20% dla absolwenta 
 50% za drugi kierunek 
 20% dla studenta  WSSMIA lub WSKPISM 
 10% dla członka ZNP (wybrane oddziały) 

Zniżka za drugi kierunek obliczana jest zawsze z ceny standardowej (bez innych zniżek, z których korzysta student). Zniżka 50% za drugi 
kierunek dotyczy czesnego niższego. 
PRZYKŁADY: I. Absolwent wybiera studia na kierunkach gdzie czesne za semestr wynosi 800 zł i 1000 złotych, wtedy liczymy czesne 
łączne: 20% zniżki na czesne 1000 zł i 50% zniżki na czesne 800 zł, łączna zniżka wynosi więc 200+400 = 600 zł/ semestr, czyli łączna 
oszczędność wynosi 1800 złotych. II. Członek ZNP wybiera studia na kierunkach, gdzie czesne wynosi 800 zł i 1200 zł, wtedy otrzymuje 
zniżkę 10% z 1200 zł i 50% z 800 zł, czyli łącznie: 120+400=520zł/semestr, czyli łączna oszczędność wynosi 1560 złotych. III. Członek 
ZNP (nasz absolwent) wybiera studia na kierunkach, gdzie czesne wynosi 800 zł i 1200 zł, wtedy otrzymuje zniżkę 10% z 1200zł + 20% 
z czesnego 1200zł pomniejszonego o 10%, czyli z 1080 zł + 50% z 800 zł, czyli łącznie: 120+ 216+400=736zł/semestr, czyli łączna 
oszczędność wynosi 2208 złotych. 
 

Opisy kierunków studiów podyplomowych i aktualne ceny są dostępne na stronie www.praktycznestudia.pl 


