PROGRAMY ZNIŻKOWE NA KURSY I SZKOLENIA W CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI WSG
DLA RODZIN
- Program dla uczestniczących w kursach i szkoleniach równolegle członków rodziny - 5
% zniżki dla każdej osoby na kursy i szkolenia*

1.

Program "Rodzinny "

- Program dla studiujących równolegle członków rodzin na SP i na WSG - 5% zniżki dla
każdej osoby na kursie*
- Program dla rodzin absolwentów studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych,
kursów i szkoleń - 5% zniżki na kursy i szkolenia*
Skorzystaj ze zniżek kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Pokaż
nam swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Karty, nie trzeba być całą rodziną w jednym
miejscu.

2.

Karta Dużej Rodziny

Kryteria:
 dokonanie rejestracji na kursy i szkolenia
 podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji o
uruchomieniu kursu i szkolenia
 okazanie Karty Dużej Rodziny w dniu podpisania umowy
Korzyści:
10% zniżki na kursy i szkolenia dla każdego członka rodziny

DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW
To wyjątkowa oferta ponieważ jej beneficjentami są zarówno pracownicy jak i
pracodawcy. Przyszły uczestnik kursu 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.

2.

Program "Dobry
Pracodawca"

Dla kogo?
- dla studenta i jego pracodawcy
Kryteria:
- pracodawca opłaca minimum 50% kursu swojego pracownika
Pakiet korzyści dla pracodawcy:
- 15% zniżki na kurs za pracownika*
- 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 z pracownikami działu Marketingu i Informacji;
- możliwość korzystania z usług Centrum Analiz Społecznych i Rynkowych CASiR
(badania, ekspertyzy) na preferencyjnych warunkach
Dla pracownika:
- dofinansowanie kursu ze strony pracodawcy
- 15% zniżki w opłacie kursu*
Udział w kursie w tej samej instytucji szkoleniowej przez osoby zatrudnione w jednej
firmie jest uzasadnione z kilku powodów - redukcja kosztów podróży, wymiana
informacji, wzajemna pomoc w załatwianiu formalności związanych z przebiegiem kursu.
Zgłaszając siebie i kolegów do programu otrzymują Państwo dodatkowe przywileje.

3.

Program „Studia Razem”

Dla kogo?
- dla znajomych i kolegów z jednej firmy
Kryteria:
- min. 2 osoby zatrudnione w tej samej firmie biorą udział w dowolnym wybranym przez
siebie kursie w tym samym czasie - składają formularz zgłoszeniowy i podpisują umowę.
Korzyści:
- zniżka na kurs w wysokości 10% dla wszystkich uczestników programu z jednej firmy*

Studia i praca? Ten wybór się opłaca! Program dla osób zatrudnionych w branży to premia
za wybór szkolenia ściśle związanego z wykonywanym zawodem oraz za dbałość o swój
profesjonalizm i integrowanie się ze środowiskiem poprzez członkostwo w organizacjach
branżowych. Kursy i Szkolenia ze znacznie obniżoną kwotą mają 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.

4.

„Program Branżowy”

Dla kogo?
- pracownicy branży odpowiadającej dziedzinie szkoleniowej
- pracownicy administracji publicznej pracujący na stanowiskach odpowiadających
dziedzinie szkoleniowej
- 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% zniżki na wszystkie kursy i szkolenia*

DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
1.

Absolwenci Studiów
Podyplomowych WSG

10% zniżki na kurs*

2.

Absolwenci - Studenci WSG

10% zniżki na kurs *

3.
4.

Absolwenci WSG objęci
Programem – „ABSOLWENT"
www.absolwent.wsg.byd.pl
Absolwenci VIP WSG

20% zniżki na kurs za okazaniem karty absolwenta*
30% zniżki na kurs*

INNE
1.

Program „Nauczyciel”

2.

Program „PARTNER WSG”

3.

Program „Licealista”

4.

Program dla służb
mundurowych”

- programem objęci są wszyscy czynni nauczyciele, którzy chcieliby wziąć udział w
kursach organizowanych przez CSiC – przysługuje im 5% zniżki w opłacie za kurs*
- programem objęci są wszyscy pracownicy partnerów WSG – przysługuje im 10%
zniżki w opłacie za kurs
- programem objęci są wszyscy nauczyciele szkół średnich współpracujących z WSG –
przysługuje im 10% zniżki w opłacie za kurs*
- programem objęci są wszyscy licealiści szkół współpracujących z WSG – otrzymują 5 %
zniżki w opłacie za kurs*
Celem programu jest możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych oraz
zdobycia wiedzy i kompetencji w wybranej dziedzinie wiedzy przez pracowników służb
mundurowych.
Kryteria:
- żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci
Korzyści:
- 10% zniżki na kursy i szkolenia*
Celem programu jest wsparcie rozwoju zawodowego pracowników administracji
publicznej.

5.

„Program dla administracji
publicznej”

Kryteria:
- pracownicy zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej po przedstawieniu
zaświadczenia z zakładu pracy
Korzyści:
- 10% zniżki na kursy i szkolenia*
- wszystkim Paniom zapisanym do programu Kobiecego rozwoju oferujemy 10 % zniżki
na kurs

6.

Program Kobiecego Rozwoju

- wszystkim Paniom zapisanym do programu Kobiecego rozwoju i które równolegle
zaproszą do naszego programu znajomego / rodzinę oferujemy 15 % zniżki na kurs dla
każdej osoby

7.

„Program dla Rodziców
dzieci Przedszkola
Akademickiego
„Uniwersytet Dziecięcy”
WSG w Bydgoszczy”

- programem objęci są wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola
Akademickiego „Uniwersytet Dziecięcy” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, którzy
chcieliby wziąć udział w kursach organizowanych przez CSiC
– przysługuje im 10% zniżki w opłacie za kurs*

*zapisanie na kurs oznacza podpisanie umowy i uregulowanie opłaty, promocją zniżkową objęte są
kursy od kwoty 400 zł (wskazana kwota nie dotyczy studentów / absolwentów WSG).

UWAGA! ZNIŻKI NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ

BONY PODARUNKOWE
Bony Podarunkowe o nominałach
50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł jako
pomysł na prezent

Bony podarunkowe są odpowiednim prezentem, którym obdarowany może
płacić lub dopłacać za udział w każdym z kursów realizowanych przez CSiC.
Przeznaczone są dla wszystkich osób, które chciałyby, zrobić niespodziankę
najbliższym lub znajomym.

