Dla rodzin
lp.

Nazwa
Programu

Szczegóły
Programu

- Program dla studiujących równolegle członków rodziny na studiach
podyplomowych:
- 5 % zniżki w opłacie czesnego dla każdej osoby
- bonus edukacyjny* w wysokości 150 zł do wykorzystania w Centrum
Szkoleń i Certyfikacji WSG
(oferta wskazana na stronie www.certyfikaty.byd.pl)
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Program
"Rodzinny"

Program dla studiujących równolegle członków rodzin na SP i na WSG
- 5% zniżki w opłacie czesnego dla osoby na SP
- bonus edukacyjny* w wysokości 150 zł do wykorzystania w Centrum
Szkoleń i Certyfikacji WSG
(oferta wskazana na stronie www.certyfikaty.byd.pl)
- Program dla rodzin absolwentów studiów I i II stopnia, studiów
podyplomowych, kursów i szkoleń- 5% zniżki w opłacie czesnego dla
osoby na SP

Dla pracowników i pracodawców
lp.
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Nazwa
Programu

Szczegóły
Programu

Program
"Dobry
Pracodawca"

To wyjątkowa oferta ponieważ jej beneficjentami są zarówno
pracownicy jak i pracodawcy. Kandydat na studia daje swojemu
pracodawcy szansę zastosowania doskonałego narzędzia
motywacyjnego i lojalnościowego. Pracodawca natomiast,
podnosząc kwalifikacje pracownika, dba o swoją Firmę i Klientów.
Niestety nie dla wszystkich jest to oczywiste. Wybierając naszą
ofertę wstępują Państwo do grona pracodawców o szerokich
horyzontach i perspektywicznym myśleniu. Głęboka świadomość
rynku, profesjonalne podejście do zarządzania i marketingu oraz
intuicja pozwolą Państwu na dokonanie wyboru tego programu.

Dla kogo?
- dla studenta i jego pracodawcy
Kryteria:
- pracodawca opłaca minimum 50% czesnego swojego pracownika
przez cały czas trwania studiów podyplomowych.
Pakiet korzyści dla pracodawcy:
- 10% zniżki w opłacie studiów podyplomowych za pracownika, na
cały czas finansowania nauki pracownika na studiach
podyplomowych
- aktywna współpraca z Biurem Karier, bezpłatne stoisko na targach
pracy w WSG; specjalny panel podczas targów - "Dobry
Pracodawca";
- współpraca promocyjna - prezentacja usług na terenie WSG należy uzgadniać treść ogłoszeń;
- możliwość korzystania z usług Centrum Analiz Społecznych i
Rynkowych CASiR (badania, ekspertyzy) na preferencyjnych
warunkach
Dla pracownika:
- dofinansowanie studiów ze strony pracodawcy
- 10% zniżki w pozostałej części opłaty czesnego
- bonus edukacyjny* w wysokości 200 zł do wykorzystania w
Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG
(oferta wskazana na stronie www.certyfikaty.byd.pl
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Program
"Studia
Razem"

Podejmowanie studiów w tej samej uczelni przez osoby zatrudnione
w jednej firmie jest uzasadnione z kilku powodów - redukcja kosztów
podróży, wymiana informacji, wzajemna pomoc w załatwianiu
formalności związanych z przebiegiem studiów. Zgłaszając siebie i
kolegów do programu otrzymują Państwo dodatkowe przywileje.
Dla kogo?
- dla znajomych i kolegów z jednej firmy
Kryteria:
- min. 2 osoby zatrudnione w tej samej firmie podejmują naukę w
tym samym czasie - składają podania na studia podyplomowe.
Kierunek studiów jest dowolny.
Korzyści:
- zniżka na studia podyplomowe w wysokości 5% dla każdego
uczestnika programu z jednej firmy
- bonus edukacyjny* w wysokości 150 zł do wykorzystania w
Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG dla każdego uczestnika
programu z jednej firmy
(oferta wskazana na stronie www.certyfikaty.byd.pl)
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„Program
Branżowy”

Studia i praca? Ten wybór się opłaca!
Program dla osób zatrudnionych w branży to premia za wybór
kierunku i specjalności studiów ściśle związanych z wykonywanym
zawodem oraz za dbałość o swój profesjonalizm i integrowanie się ze
środowiskiem poprzez członkostwo w organizacjach branżowych.
Studia Podyplomowe ze znacznie obniżoną kwotą czesnego ma
zachęcić do podjęcia próby łączenia pracy z nauką. Kształcąc tak
liczne grono pracujących wiemy, że jest to nie tylko możliwe ale i

niezwykle ważne w kontekście rozwoju kariery i osiągania wysokiej
pozycji zawodowej na rynku pracy.
Dla kogo?
- pracownicy branży odpowiadającej kierunkowi studiów
- pracownicy administracji publicznej pracujący na stanowiskach
odpowiadającej kierunkowi studiów
- członkowie organizacji branżowych
Kryteria:
- min. 3 lata w branży, udokumentowanie zatrudnienia, wniosek –
wszystkie rozpatrywane indywidualnie
- organizacje branżowe – PZH, PIT itp. (min. 3 lata członkostwa)
Korzyści:
- 10% obniżki czesnego na studiach podyplomowych

Dla studentów i absolwentów WSG
lp.

Nazwa
Programu

Szczegóły
Programu

5

Absolwenci
WSG objęci
Programem
- "ABSOLWENT"

- 20% zniżki w opłacie czesnego
Warunkiem skorzystania z programu zniżkowego jest okazanie
karty absolwenta. Informacje o Programie ABSOLWENT na
stronie www.absolwent.wsg.byd.pl.
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Absolwenci
kursów i szkoleń
organizowanych
przez CSiC

- 10 % zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Studenci WSG „Program 1+1”

Program „1+1” przeznaczony jest dla studentów II stopnia
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, którzy chcą w krótkim
czasie uzyskać podwójne kwalifikacje. Ten program jest premią
dla osób, które podejmą wyzwanie łączenia nauki na studiach
magisterskich ze studiami podyplomowymi. Dodatkowo słuchacz
ma możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez
zaliczenie efektów kształcenia osiągniętych w ramach studiów
magisterskich.
- 50% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

7

Dla absolwentów uczelni partnerskich
lp.

Nazwa
Programu

Szczegóły
Programu
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Absolwenci:
 Wyższa Szkoła
Biznesu w Pile
 Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa
Publicznego i
Indywidualnego
w Krakowie
„APEIRON”

- 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach
podyplomowych
- bonus edukacyjny* w wysokości 300 zł do
wykorzystania w Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG
(oferta wskazana na stronie www.certyfikaty.byd.pl)

Pozostałe
lp.
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Nazwa
Programu

Szczegóły
Programu

Zniżkowy
WTOREK

Każdy kto złoży komplet dokumentów na studia podyplomowe w
każdy wtorek danego tygodnia otrzymuje 50% zniżki w opłacie
wpisowego.
Warunkiem skorzystania ze zniżki jest osobiste złożenie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych w biurze Studium Podyplomowego
we wtorek lub wysłanie formularza zgłoszeniowego ON-LINE we
wtorek i dostarczenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych
najpóźniej w ciągu 2 tygodniu od dokonania zgłoszenia ON-LINE.

Program
„PARTNER
WSG”

- programem objęci są wszyscy pracownicy partnerów WSG –
przysługuje im 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach
podyplomowych
- programem objęci są wszyscy nauczyciele szkół
współpracujących z WSG – przysługuje im 20% zniżki w opłacie
czesnego na studiach podyplomowych
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„Program dla
służb
mundurowych”

„Program dla
administracji
publicznej”

Program
Kobiecego
Rozwoju

UWAGA:

Celem programu jest możliwość uzyskania nowych kwalifikacji
zawodowych w wybranym obszarze przez pracowników służb
mundurowych.
Kryteria:
- żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci
Korzyści:
- 10% zniżki na studia podyplomowe
- bonus edukacyjny* w wysokości 300 zł do wykorzystania w
Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG
(oferta wskazana na stronie www.certyfikaty.byd.pl)

Celem programu jest wsparcie rozwoju zawodowego
pracowników administracji publicznej.
Kryteria:
- pracownicy zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej
po przedstawieniu zaświadczenia z zakładu pracy
Korzyści:
- 10% zniżki na studia podyplomowe

Celem programu jest wsparcie rozwoju zawodowego kobiet w
obszarach gwarantujących ciekawą pracę i wysokie zarobki, które
do niedawna należały do tzw. „męskich zawodów”. Bezsprzecznie
branżą, w której jest stale wysokie zapotrzebowanie na
pracowników jest branża IT. Jednocześnie pracodawcy coraz
częściej wymagają od informatyków poza specyficznymi
umiejętnościami zawodowymi także zdolności do pracy
zespołowej oraz umiejętności komunikacyjnych pozwalających
na bezpośredni kontakt z klientami, a to przecież “Według
psychologów, kobiety są lepsze od mężczyzn jeśli chodzi o
współpracę i budowanie zaufania, co leży u podstaw relacji
partnerskich w firmie.”
Kryterium:
- program kierowany do wszystkich Pań zapisanych do programu
Kobiecego rozwoju
Korzyści:
- 10% zniżki na studia podyplomowe z kategorii NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
- bonus edukacyjny* w wysokości 200 zł do wykorzystania w
Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG
(oferta wskazana na stronie www.certyfikaty.byd.pl)

zniżki w programach nie sumują się ze sobą!!!

*Bonus edukacyjny otrzymują osoby podejmujące studia podyplomowe w Bydgoszczy.

