Cennik usług edukacyjnych
dla studentów studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych
Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie
obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Tabela nr 1. Wysokość wpisowego dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Tabela nr 2. Wysokość czesnego dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
TABELA OPŁAT CZESNEGO

kosmetologia

dietetyka

II STOPIEŃ

kosmetologia

dietetyka i
ekologiczna
żywność

wpisowe

KWOTA
(w PLN)

TERMIN
PŁATNOŚCI

300,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

200,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

wpisowe

wpisowe

wpisowe

Jednolite
studia
magisterskie

fizjoterapia

TERMIN
PŁATNOŚCI

300,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

200,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

wpisowe

po 10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

300,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

300,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

0,00

dla
absolwentów
KWSPZ

0,00

dla
absolwentów
KWSPZ

200,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

200,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

200,00
wpisowe

wpisowe

KWOTA
(w PLN)

500,00

0,00

fizjoterapia

OPŁATA

po 10.08.2018r.

wpisowe

wpisowe

dla
absolwentów
KWSPZ
12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

0,00

dla
absolwentów
KWSPZ

200,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

wpisowe

500,00
0,00
200,00

wpisowe

po 10.08.2018r.
dla
absolwentów
KWSPZ
12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

0,00

dla
absolwentów
KWSPZ

200,00

12.03.2018r.–
10.08.2018r.

500,00

po 10.08.2018r.

wpisowe

Rodzaj
studiów

OPŁATA

Kierunek
studiów

OPŁATA

kosmetologia

czesne za
rok

dietetyka

czesne za
rok

kosmetologia

czesne za
rok

dietetyka i
ekologiczna
żywność

czesne za
rok

fizjoterapia

czesne za
rok

I STOPIEŃ

Kierunek
studiów

Studia niestacjonarne

II STOPIEŃ

Studia stacjonarne

JEDNOLITE
STUDIA
MAGISTERSKIE

I STOPIEŃ

Rodzaj
studiów

TABELA OPŁAT WPISOWEGO

fizjoterapia

czesne za
rok

Studia stacjonarne
TERMIN
KWOTA
PŁATNOŚCI
(w PLN)
RATALNEJ
10 rat po 600,00
zł w terminie do
6000,00
5-go każdego
miesiąca od X do
VII
10 rat po 550,00
zł w terminie do
5500,00
5-go każdego
miesiąca od X do
VII
10 rat po 680,00
zł w terminie do
6800,00
5-go każdego
miesiąca od X do
VII
10 rat po 680,00
zł w terminie do
6800,00
5-go każdego
miesiąca od X do
VII
10 rat po 680,00
zł w terminie do
6800,00
5-go każdego
miesiąca od X do
VII

6400,00

10 rat po 640,00
zł w terminie do
5-go każdego
miesiąca od X do
VII

Studia niestacjonarne
TERMIN
KWOTA
OPŁATA
PŁATNOŚCI
(w PLN)
RATALNEJ

6000,00

10 rat po 600,00 zł
w terminie do 5-go
każdego miesiąca
od X do VII

czesne za
rok

5500,00

10 rat po 550,00 zł
w terminie do 5-go
każdego miesiąca
od X do VII

czesne za
rok

6800,00

10 rat po 680,00 zł
w terminie do 5-go
każdego miesiąca
od X do VII

czesne za
rok

6800,00

10 rat po 680,00 zł
w terminie do 5-go
każdego miesiąca
od X do VII

6800,00

10 rat po 680,00 zł
w terminie do 5-go
każdego miesiąca
od X do VII

6400,00

10 rat po 640,00 zł
w terminie do 5-go
każdego miesiąca
od X do VII

czesne za
rok

czesne za
rok

czesne za
rok

Tabela nr 3. Wysokość wpisowego dla słuchaczy studiów podyplomowych

TABELA OPŁAT WPISOWEGO
Studia niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych
dietetyka

wpisowe

KWOTA (w
PLN)
300,00

dietetyka w sporcie i rekreacji

wpisowe

300,00

od 12.03.2018r.

diagnostyka i terapia manualna

wpisowe

300,00

od 12.03.2018r.

kosmetologia – medycyna estetyczna dla
lekarzy

wpisowe

500,00

od 12.03.2018r.

podologia

wpisowe

300,00

od 12.03.2018r.

Powtarzanie przedmiotu Praca
dyplomowa / Praca magisterska

OPŁATA

TERMIN
PŁATNOŚCI
od 12.03.2018r.

Tabela nr 5. Wysokość dodatkowych opłat studentów studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz słuchaczy
studiów podyplomowych
TABELA DODATKOWYCH OPŁAT
SPOSÓB WYLICZENIA
OPŁATA
KWOTA
TERMIN PŁATNOŚCI
OPŁATY
Reaktywacyjna
Różnice programowe

300,00 zł

---

do 7 dni od dnia reaktywacji

10,00 zł

iloczyn kwoty oraz liczby godzin
przedmiotu stanowiącego różnicę
programową

do 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru,
na który różnice zostały wyznaczone

10,00 zł

iloczyn kwoty oraz liczby godzin
przedmiotu powtarzanego

do 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru,
na który przedmioty zostały wyznaczone

30,00 zł

iloczyn kwoty oraz liczby godzin
przedmiotu powtarzanego

do 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru,
na który przedmiot zostały wyznaczone
do 7 dni od dnia zakończenia sesji
egzaminacyjnej w semestrze, w którym
przedmiot jest realizowany awansem
do 7 dni od dnia udzielenia urlopu
oraz 7 dni od rozpoczęcia każdego
kolejnego semestru podczas urlopu
długoterminowego

Powtarzanie przedmiotu
(nie dotyczy przedmiotu: Praca
dyplomowa / Praca magisterska)

rehabilitacja sportowa

wpisowe

300,00

od 12.03.2018r.

(realizowanego w ostatnim semestrze
studiów)

komplementarne metody w promocji
zdrowia

wpisowe

300,00

od 12.03.2018r.

Przedmioty niezaliczone awansem

10,00 zł

iloczyn kwoty oraz liczby godzin
przedmiotu niezaliczonego
awansem

diagnostyka dietetyczna i systemy żywienia

wpisowe

300,00

od 12.03.2018r.
Przebywanie na urlopie

100 zł
za każdy
semestr

---

16,00 zł

---

w dniu złożenia wniosku

60,00 zł

---

do dnia złożenia pracy dyplomowej

40,00 zł

---

do dnia złożenia pracy dyplomowej

30,00 zł

---

do dnia przystąpienia do egzaminu
końcowego na studiach podyplomowych

24,00 zł

---

w dniu złożenia wniosku

6,00 zł

---

w dniu złożenia wniosku

90,00 zł

---

w dniu złożenia wniosku

60,00 zł

---

w dniu złożenia wniosku

45,00 zł

---

w dniu złożenia wniosku

800,00 zł

---

w dniu złożenia wniosku

800,00 zł

---

do 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru,
na który student został przyjęty

wpisowe

trener personalny

300,00

od 12.03.2018r.

Tabela nr 4. Wysokość czesnego dla słuchaczy studiów podyplomowych

TABELA OPŁAT CZESNEGO
Kierunek studiów podyplomowych
dietetyka
dietetyka w sporcie i rekreacji
diagnostyka dietetyczna i systemy
żywienia
diagnostyka i terapia manualna
kosmetologia – medycyna estetyczna
dla lekarzy
podologia
rehabilitacja sportowa
komplementarne metody w promocji
zdrowia
trener personalny

OPŁATA
czesne za
rok
czesne za
rok
czesne za
rok
czesne za
rok
czesne za
rok
czesne za
rok
czesne za
rok
czesne za
rok
czesne za
rok

Studia niestacjonarne
KWOTA
TERMIN PŁATNOŚCI RATALNEJ
(w PLN)
10 rat po 490,00 zł w terminie do 5-go
4900,00
każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 490,00 zł w terminie do 5-go
4900,00
każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 490,00 zł w terminie do 5-go
4900,00
każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 490,00 zł w terminie do 5-go
4900,00
każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 1700,00 zł w terminie do 517000,00
go każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 590,00 zł w terminie do 5-go
5900,00
każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 490,00 zł w terminie do 5-go
4900,00
każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 490,00 zł w terminie do 5-go
4900,00
każdego miesiąca: od X do VII
10 rat po 490,00 zł w terminie do 5-go
4900,00
każdego miesiąca: od X do VII

Za wydanie elektronicznej
legitymacji studenckiej
Za wydanie dyplomu ukończenia
studiów wraz z dwoma odpisami w
języku polskim
Za wydanie dodatkowego odpisu
dyplomu ukończenia studiów w
tłumaczeniu na język obcy
Za wydanie świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych
Za wydanie DUPLIKATU
elektronicznej legitymacji
studenckiej
Za wydanie DUPLIKATU indeksu
Za wydanie DUPLIKATU dyplomu
ukończenia studiów wraz z dwoma
odpisami w języku polskim
Za wydanie DUPLIKATU
dodatkowego odpisu dyplomu
ukończenia studiów w tłumaczeniu
na język obcy
Za wydanie DUPLIKATU
świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych
Za procedurę potwierdzania
efektów uczenia się
Za realizację modułów
wyrównujących efekty kształcenia I
stopnia w trakcie studiów II stopnia

