
Regulamin Klubu Absolwentów WWSIS 

 

Regulamin Klubu Absolwenta Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, zwany dalej 

Regulaminem, określa warunki i zasady organizacji Klubu Absolwenta Wrocławskiej Wyższej 

Szkoły Informatyki Stosowanej, zwanego dalej Klubem Absolwenta. 

 

§ 1 Cele Klubu Absolwenta 

1. Celem Klubu Absolwenta jest integracja środowiska absolwentów Wrocławskiej Wyższej Szkoły 

Informatyki Stosowanej. Klub Absolwenta ma być miejscem wymiany doświadczeń oraz wspierać 

ich w rozwoju naukowym, zawodowym a także towarzyskim. 

2. Klub Absolwenta realizuje swoją misję poprzez następujące cele: 

a) utrzymanie koleżeńskich więzi absolwentów oraz ich kontaktu z Uczelnią; 

b) propagowanie możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kompetencji poprzez studia 

podyplomowe, kursy językowe, szkolenia; 

c) tworzenie silnej pozycji Absolwentów Uczelni na rynku pracy; 

d) promowanie działań Klubu Absolwenta i Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

Stosowanej w regionie. 

 

§ 2 Organizacja Klubu Absolwenta 

1. Działalność Klubu Absolwenta jest koordynowana przez Biuro Karier Wrocławskiej Wyższej 

Szkoły Informatyki Stosowanej. 

2. W realizacji celów Klub Absolwenta współpracuje z innymi jednostkami Uczelni. 

3. Członkostwo w Klubie Absolwenta jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. Klub jest otwarty na wszystkie inicjatywy i funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności 

akademickiej. 

 

 

§ 3 Warunki członkostwa w Klubie Absolwenta 

1. Członkiem Klubu Absolwenta może być każda osoba, która we Wrocławskiej Wyższej Szkole 

Informatyki Stosowanej: 

a) w ramach studiów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym uzyskała tytuł inżyniera, 

licencjata lub magistra; 



b) ukończyła studia podyplomowe; 

c) jest studentem ostatniego semestru studiów. 

 

2. W celu przystąpienia do Klubu Absolwenta należy na stronie www.horyzont.eu: 

a) wypełnić formularz rejestracyjny; 

b) wyrazić zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie, przechowywanie i archiwizowanie danych 

osobowych dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu; 

c) wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany 

w formularzu adres e-mail informacji związanych z działalnością informacyjną, promocyjną 

i integracyjną Klubu Absolwenta; 

d) zaakceptować Regulamin Klubu Absolwenta WWSIS. 

 

3. Można zrezygnować z członkostwa w Klubie Absolwenta poprzez złożenie pisemnej rezygnacji 

pracownikowi Biura Karier. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są błędne 

w stopniu uniemożliwiającym weryfikację osoby absolwenta, Wrocławska Wyższa Szkoła 

Informatyki Stosowanej zastrzega sobie prawo do usunięcia z bazy danych wprowadzonych 

informacji, nie informując o tym użytkownika. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

zmian w Regulaminie. 

2. Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Wrocławskiej Wyższej 

Szkoły Informatyki Stosowanej, na której umieszczane są również jego ewentualne aktualizacje. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z powołaniem Klubu Absolwenta w drodze 

zarządzenia Rektora. 

http://www.horyzont.eu/
http://www.horyzont.eu/

