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Zarządzenie Kanclerza  

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach  

Nr 3B K/SWSM/2020 

 z dnia 25 maja 2020 roku 

w sprawie:  opłat obowiązujących na studiach  II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole 

Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 

§1 – Wysokość czesnego na studiach II stopnia 

 

1. Wysokość opłat obowiązujących studentów kierunku  kosmetologia - studia II stopnia Śląskiej 

Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 

wynosi z uwzględnieniem §3: 

 

Rodzaj wnoszonej opłaty Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat Wysokość opłaty 

 Studenci – forma studiów stacjonarna  

Opłata semestralna - wnoszona  

dwa razy w ciągu roku akademickiego 

 4108,00 złotych 

Miesięczna opłata  

przy 10 miesięcznym systemie opłat  

 822,00 złotych 

Miesięczna opłata  

przy 12 miesięcznym systemie opłat 

 684,00 złotych 

 Studenci – forma studiów niestacjonarna  

Opłata semestralna - wnoszona  

dwa razy w ciągu roku akademickiego 

 3588,00 złotych 

Miesięczna opłata  

przy 10 miesięcznym systemie opłat  

 718,00 złotych 

Miesięczna opłata  

przy 12 miesięcznym systemie opłat 

 598,00 złotych 

 

2. Wysokość opłat obowiązujących studentów kierunku  dietetyka - studia II stopnia Śląskiej 

Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 

wynosi z uwzględnieniem §3: 

Rodzaj wnoszonej opłaty Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat Wysokość opłaty 

 Studenci – forma studiów stacjonarna  

Opłata semestralna - wnoszona  

dwa razy w ciągu roku akademickiego 

 3692,00 złotych 
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Miesięczna opłata przy 10 miesięcznym 

systemie opłat  

 738,00 złotych 

Miesięczna opłata przy 12 miesięcznym 

systemie opłat 

 615,00 złotych 

 Studenci – forma studiów niestacjonarna  

Opłata semestralna - wnoszona  

dwa razy w ciągu roku akademickiego 

 3432,00 złotych 

Miesięczna opłata  

przy 10 miesięcznym systemie opłat  

 686,00 złotych 

Miesięczna opłata  

przy 12 miesięcznym systemie opłat 

 572,00 złotych 

 

§ 2 

Wysokość pozostałych opłat obowiązujących studentów  rozpoczynających naukę w roku 

akademickim 2020/2021 

Rodzaj wnoszonej opłaty Osoby zobowiązane do wnoszenia 

opłat 

Wysokość opłaty 

Administracyjna opłata rekrutacyjna Kandydaci na studia  85,00 złotych 

Administracyjna opłata za wznowienie 

studiów lub zmianę formy studiów 

Studenci wznawiający studia lub zmieniający 

formę studiów  

150,00  złotych 

Administracyjna opłata za każdy miesiąc 

urlopu 

Studenci skierowani na urlop 280,00 złotych 

Opłata za wyprawkę Studenci Kosmetologii II stopnia 180,00 złotych 

Wpis warunkowy,  realizacja różnicy 

programowej z jednego przedmiotu, 

realizacja ponadprogramowych modułów 

specjalnościowych, realizacja na 

powtarzanym semestrze niezaliczonych 

modułów z semestru wyższego 

 

Studenci, którzy otrzymali zgodę na wpis 

warunkowy lub realizację różnicy 

programowej z powodu nie zaliczenia 

egzaminu lub niezrealizowania praktyki 

zawodowej  

50,00 złotych 

Studenci realizujący zajęcia z grupą 

standardową 

250,00 złotych 

Studenci realizujący zajęcia poza grupą 

standardową 

Cena kalkulowana 

indywidualnie w oparciu o 

rzeczywisty koszt 

dodatkowych zajęć (jeśli koszt 

przekracza 250,00 zł) 

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu 

dyplomu wraz z suplementem 

Studenci wnioskujący o dodatkowy odpis 

dyplomu 

20,00 złotych 

Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia 

studiów  

Studenci wnioskujący o wydanie duplikatu 

dyplomu 

20,00 złotych 

Opłata administracyjna za wpisanie 

studenta do systemu monitorowana losów 

absolwentów 

Studenci składający egzamin dyplomowy 199,00 złotych 

Wydanie elektronicznej legitymacji 

studenckiej 

Wszyscy studenci, którzy nie posiadają 

legitymacji  

22,00 złote 

Wydanie duplikatu elektronicznej 

legitymacji studenckiej 

Studenci wnioskujący o wydanie duplikatu 

legitymacji 

33,00 złote 

Uwierzytelnienie dokumentów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z 

zagranicą 

Wnioskujący o uwierzytelnienie 26,00 złotych 
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§3 – Zniżka w opłatach  

 

1. Absolwentom studiów licencjackich oraz studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły 

Medycznej w Katowicach, którzy podejmą naukę na kierunku kosmetologia - studia II stopnia 

od października 2020 r zostaje przyznany 10% upust w czesnym obowiązujący w całym cyklu 

nauczania. 

 

2. Wysokość opłat czesnego w roku akademickim 2020/2021  dla studentów, o których mowa w 

pkt 1 będzie wynosiła: 

a. dla formy stacjonarnej:  

1) 3697,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku 

2) 739,00 zł  – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku 

3)  616,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku 

b. dla formy niestacjonarnej:  

1) 3229,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku 

2) 646,00 zł  – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku 

3) 538,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku 

 

3. Studentom, niebędącym absolwentami Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, 

którzy podejmą naukę na kierunku kosmetologia studia II stopnia od października 2020 r, 

zostaje przyznany 5% upust w czesnym obowiązujący w całym cyklu nauczania. 

 

4. Wysokość opłat czesnego w roku akademickim 2020/2021  dla studentów, o których mowa w 

pkt 3 będzie wynosiła: 

a. dla formy stacjonarnej:  

1) 3903,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku 

2) 781,00 zł  – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku 

3)  650,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku 

b. dla formy niestacjonarnej:  

1) 3409,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku 

2) 682,00 zł  – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku 

3) 568,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku 

 

5. Absolwentom studiów licencjackich oraz studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły 

Medycznej w Katowicach, którzy podejmą naukę na kierunku dietetyka - studia II stopnia od 
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października 2020 r zostaje przyznany 5% upust w czesnym obowiązujący w całym cyklu 

nauczania. 

6. Wysokość opłat czesnego w roku akademickim 2020/2021  dla studentów, o których mowa w 

pkt 5 będzie wynosiła: 

a. dla formy stacjonarnej:  

1) 3507,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku 

2) 701,00 zł  – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku 

3)  585,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku 

 

b. dla formy niestacjonarnej:  

1) 3260,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku 

2) 652,00 zł  – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku 

3) 543,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku 

 

7. Studenci, którzy spełnią warunki organizowanych w okresie naboru promocji, będą dodatkowo 

podlegali okresowym obniżkom czesnego określonym w odrębnych  Regulaminach promocji. 

 

 § 3 

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia 

 

Kanclerz 

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej  

w Katowicach 

 

 

mgr inż. Krzysztof Graca 

 


