
 

 

 

 Zarządzenie Kanclerza  

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach 

Nr 8A/K/SWSM/2018 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie: opłaty obowiązującej przy zapisie  

w naborze zimowym roku akademickiego 2018/2019  

na studia I stopnia  w Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach  

 
 

§1- Administracyjna opłata rekrutacyjna 

1. W chwili składania dokumentów rekrutacyjnych, kandydat na studia  zobowiązany jest do 

podpisania „Deklaracji podjęcia nauki” i wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej, 

której wysokość określa §2 niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Wzór „Deklaracji podjęcia nauki” dla kandydatów na studia I stopnia  stanowi załącznik nr 1, 

do niniejszego zarządzenia. 

3. Kandydaci mogą zostać zwolnieni z wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej na 

podstawie okresowo organizowanych promocji. 

4. Kandydat na kierunek „kosmetologia” zobowiązany jest wnieść opłatę za wyprawkę,  której 

wysokość określa §3 niniejszego zarządzenia. 

5. W przypadku rezygnacji z pobierania nauki opłata administracyjna nie podlega zwrotowi. 

6. W przypadku rezygnacji z pobierania nauki opłata za nieodebraną wyprawkę podlega 

zwrotowi przelewem na pisemną prośbę i na wskazane konto bankowe. 

7. Odstąpienie od podjęcia studiów wymaga pisemnego powiadomienia Rektora Uczelni 

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień pierwszych zajęć nowego semestru. Termin 

pierwszych zajęć wskazany jest w opublikowanym zarządzeniu Rektora w sprawie: 

„Organizacji roku akademickiego”. Tylko pisemne powiadomienie jest traktowane jako 

odstąpienie od podjęcia studiów. 

8. W przypadku odstąpienia od podjęcia studiów przez kandydata korzystającego z okresowej 

promocji w opłacie rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest do wniesienia administracyjnej 

opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej §2 niniejszego zarządzenia. 

 

§2 – Wysokość administracyjnej opłaty rekrutacyjnej poza okresem promocji 

 

Wysokość administracyjnej opłaty rekrutacyjnej poza okresem promocji ustala się na kwotę: 

a)  261,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) dla kandydatów na kierunek 

„kosmetologia” zamierzających pobierać naukę w formie niestacjonarnej, oraz  299,50 zł 

( dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100 ) dla kandydatów na studia w formie 

stacjonarnej. 



 

 

 

 

b)   252,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100) dla kandydatów na kierunek 

„dietetyka” i  „gastronomia” zamierzających pobierać naukę w formie niestacjonarnej 

oraz 287,00 zł ( dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) dla kandydatów na studia 

w formie stacjonarnej. 

 

§3 Wysokość opłaty za wyprawkę 

  

Wysokość opłaty za wyprawkę na studiach licencjackich  na kierunku Kosmetologia ustala się 

na kwotę 299,00 zł. 

§4  

W przypadku zebrania się niedostatecznej liczby kandydatów  na dany kierunek i formę 

studiów, Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kształcenia na tym kierunku. 

Uczelnia zobowiązuje się do poinformowania Studenta o tym fakcie z tygodniowym 

wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia zajęć. Uczelnia zobowiązuje się też do 

zwrotu wniesionych opłat.     

   §5  

1. Po przyjęciu na studia, student zobowiązany jest do podpisania Umowy o świadczenie usług 

edukacyjnych w terminie 30 dni od dnia pierwszych zajęć. 

2. Niepodpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych będzie skutkowało skreśleniem z 

listy studentów oraz koniecznością wniesienia jednej pełnej zaliczki czesnego obowiązującej 

w 10 ratalnym systemie opłat, w wysokości ustalonej dla danego kierunku i formy studiów 

   §6 

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia    

 

Kanclerz 

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej  

w Katowicach 

 

mgr inż. Krzysztof Graca 


