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Zarządzenie Kanclerza
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach
Nr 1A/K/SWSM/2021
z dnia 05 stycznia 2021 r.
w sprawie: opłaty obowiązującej przy zapisie
w naborze zimowym roku akademickiego 2020/2021
na studia I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach
§1- Opłaty wymagane w procesie rekrutacji
1. W chwili składania dokumentów rekrutacyjnych, kandydat na studia zobowiązany jest do
podpisania „Deklaracji podjęcia nauki”, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia i do wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej, której wysokość określa §3
niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem ust. 2
2. Kandydaci mogą zostać zwolnieni z wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej na
podstawie okresowo organizowanych promocji.
§2 - Opłaty wymagane w przypadku odstąpienia od podjęcia studiów
1. Odstąpienie od podjęcia studiów wymaga pisemnego powiadomienia Rektora Uczelni nie
później niż w dniu 15 lutego 2021 r . Tylko pisemne powiadomienie jest traktowane jako
odstąpienie od podjęcia studiów.
2. W przypadku odstąpienia od podjęcia studiów wniesiona opłata administracyjna nie podlega
zwrotowi.
3. 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 §3 niniejszego zarządzenia.
4. Kandydata, który nie został przyjęty na studia ze względu na niedopełnienie formalności
obowiązuje administracyjna opłata rekrutacyjna w wysokości określonej §3 niniejszego
zarządzenia.
5. Kandydata, który nie podjął studiów (tzn. kandydata, który został przyjęty lecz nie złożył
ślubowania, przez co nie nabył praw i obowiązków studenta) obowiązuje opłata w wysokości
1 miesięcznej zaliczki czesnego o wartości niepromocyjnej, obowiązującej w 10 ratalnym
systemie opłat.
§3 – Wysokość administracyjnej opłaty rekrutacyjnej poza okresem promocji
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Wysokość administracyjnej opłaty rekrutacyjnej poza okresem promocji wynosi 85,00 zł

§4 Nieuruchomienie kształcenia
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 Kandydata o tym fakcie z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia zajęć. Uczelnia
zobowiązuje się też do zwrotu wniesionych opłat.
§5
Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia
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