
Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Senatu nr 7ltO6l2O2O z dnia 27.O2.2O2O

Cennik uslug edukacyjnych
dla student6w studi6w I i u stopnia, jednolitych magisterskich oraz sluchaczy studa6w podyplomowych

Krakowskiej wyzszej szkoly Promocji zdrowia z siedzibe w Krakowie

obowiqzujecy od roku akademickiego 2O2Ol2O2l

Tabela nr l. Wysoko6d wpisowego dla studentriw studiriw I i ll stopnia jednolitych studi6w magisterskich 2.W dla student6w studiriw Iofaz

TABELA OPLAT WPISOWEGO
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kosmetologia wplsowe
300 zl

I 6.03.2020r.
10.08.2020r. wprsowe

300 zl
16.03.2020r.
10.08.2020r.

500 zl po 10.08.2020r. 500 zl po 10.08.2020r..

dietetyka wplsowe

200 zl
16.03.2020r.-
10.08.2020r

wplsowe

200 zl
16.03.2020r.
l0.08.2020r

500 zl po 10.08.2020r. 500 zl po 10.08.2020r
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kosmetologia V'rplSOwe

300 zl
1 6 03 2020r.
10 08 2020r

wplsowe

300 zl
16.03 2020r
10.08.2020r.

500 zl po 10.08.2020r. 500 zl po 10.08.2020r.

0zl dla absolwentow
KWSPZ

0zl dla absolwentow
KWSPZ

dietetyka
i ekologiczna

2ywnoSd
wplsowe

200 zl
1 6 03.2020r -

10.08.2020r

wprsowe

200 zl
16 03 2020r
l0.08.2020r

500 zl po 10.08.2020r. 500 zl po 10 08 2020r.

0zl dla absolwcntriw
KWSPZ

0zl dla absolwentow
KWSPZ

fizjoterapia wprsowe

200 z.l
I 6.03.2020r
10.08.2020r.

wplsowe

200 zl
16.03.2020r.-
10.08.2020r.

500 zl po 10.08.2020r. 500 zl po 10 08.2020r.

0zl dla absolwcntow
KWSPZ

0zl dla absolwentou'
KWSPZ
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fizjoterapia wplsowe

200 zl
16.03.2020r -
10.08.2020r.

wplso\\,'e

200 zl
16.03.2020r.-
10.08.2020r.

500 zl po l0 Ott 2020r 500 zl po 10 08 2020r.
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,tABELA OPLAT CZESNEGO
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Stutlia .stacjonurnc Stttdict nicslucionarne

OPLATA
wsemestrzelill

nt ie s ig c zn o,/s e me st r a I n a

OPLATA
w semestrze III i IV

m i e s i g c zn a/s e mes t r a I n a

OPLATA
wsemestrzeViVl

m i e s i g c zn a,/s e mes t r a I n a

TERMIN
PLATNOSCI

RATALNEJ ZA ROK
STUDIOW

z

Fa

kosmetologia 650 zll
3250 zl

690 zl/
3450 zl

740 zll
1700 zl

l0 rat w wysokoSci
oplaty rniesigcznej,
w terrninie do 5-go
ka2dego rniesiqca

od X do VIIdietetyka
580 zll
2900 zl

610 zll
-3050 zl

640 zll
3200 zl

Tabela nr 3. WysokoSd czesnego dla studentriw studiriw Il stopnia.

TABELA OPI-AT C]ZESNEGO
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St ud i u .\ t dc j on a rn c St ud i a n i c.slttt l t ttt u rn c

OPL.AT.A w sentestrze I i II
m i e s i g c zna/se ntestro I n a

OPLATA w senrestrze III i Il.'
n i e s i g c zn a/s e m estr a I n a

TERMIN PLATNOSCI
RATALNEJ ZA ROK

STUDIOW

.z

Fa

kosmetologia
690 zll
3450 zl

7 40 zll
3700 zl l0 rat w wysokosci

oplaty rniesigczne.j.
w terrrinie do 5-go
ka2dego miesiqca

od X do VII

dietetyka
i ekologiczna 2ywnoSd

690 zll
3450 zl

690 zll
3450 zl

fizjoterapia 690 zll
7450 zl

7 40 zll
3700 z,l

Tabela nr 4. WysokoS6 czesnego dla student6w studitiw jednolitych magisterskich.

TABELA OPI-AT C]ZESNEGO
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OPLATA
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niesigczna,/
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w senrestrze
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ntiesigczna,/
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OPL.4TA
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OPLATA
w semestrze

L/II i 
''IIImiesigczna,/
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OPLAT,4
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L\iX
niesigczna/
senrestrolno

TERMIN PLATNOSCI
RATALNEJ ZA ROK
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Iizioterapia
690 zli
1.150 zl

120 zl '

3(r00 zl

7 50 z.l'

3750 zl

780 z.l'

390() zl

ll l0 zl./

4050 zl

l0 rat rr rvvsokosci
oplatv nriesiqcznc.j,
u'lernrinie do 5-go
ka2clcgo nricsiilca

od X do VII



Tabela nr 5. WysokoS6 wpisowego dla sluchaczy studiriw podyplomowych

TA BELA OPI,AT WPISOWEGO

K ie rune k s tud i 6w p odyp I omotuyc h
Studia niestacjonarne

OPLATA KWOTA TERMIN PLATNOSCI

administracja medyczna wplsowe

300 zl

od 16.03.2020r.

0zl
dla absolwent6w KWSPZ

dietetvka wpisowe

300 zl

0zl
dla absolwent6w KWSPZ

dietetyka w sporcie i rekreacji wprsowe
300 zt

0zl
dla absolwentow KWSPZ

diagnostyka i terapia manualna wpisowe
300 zl
0zl

dla absolwentow KWSPZ
kosmetologia - medycyna

estetvczna dla lekarzv
wplsowe 500 zl

podologia wprsowe
300 zl
0zl

dla absolwentow KWSPZ

rehabilitacja sportowa wprsowe
300 zl
0zl

dla absolwentow KWSPZ

trener personalny wprsowe
300 zl
0zl

dla absolwentow KWSPZ

Tabela nr 7. Wysoko5d dodatkowych oplat studentriw studiriw I i ll stopnia, jednolitych magisterskich oraz
sluchaczy studi6w podyplomowych

TABELA DODATKOWYCH OPLAT

OPT.AT'A Kt4/O7',4
SPOSOR WI.I(:ZIiNIA

OPLATY
7'I'IIMIN PT,ATNOS('I

Reaktywacyjna 300 zl do 7 dni od dnia reaktvwacii

Rriinice programowe l0 zl
ifoczyn kwoty orazliczby godzin
przedmiotu stanowi4cego ro2nicA

Drogramowa

do 7 dni od decyzii Dziekana

Powtarzanie przedmiotu l0 zl
iloczyn kwoty orazliczby godztn

przedmiotu powtarzanego

do 7 dni od dnia decyzji Dziekana o
wpisie warunkowym na kolejny semestr

Przedmioty niezaliczone awansem l0 zl
iloczyn kwoty orazliczby godzrn

przedmiotu niezaliczonego

awansem

do 7 dni od dnia zakoirczenia sesji

egzaminacyjnej w semestrze, w ktorym

orzedmiot iest realizowanv awansem

Przebywanie na urlopie
300 zl

zaka2dy
semestr

do 7 dni od dnia udzielenia urlopu
orazT dni od rozpoczgcia ka2dego

kolejnego semestru podczas urlopu

dlugoterminowego

Za wydanie elektronicznej
leoifvmqcii sfrrdenckiei

22 zl w dniu zlo2enia wniosku

Za wydanie odpisu dyplomu
ukoriczenia studi6w w tlumaczeniu
na iezvk obcv

20 zl do dnia zloZenia pracy dyplomowej

Za wydanie suplementu do dyplomu
ukorirczenia studi6w w tlumaczeniu
na iezvk obcv

20 zl do dnia zlo2enia pracy dyplomowej

Za wydanie DUPLIKATLJ
elektronicznej legitymacj i
studenckiei

33 zl w dniu zlo2enia wniosku

Za wvdanie DIJPLIKATIJ indeksu 6zl w dniu zlo2enia wniosku

Za wydanie DUPLIKATU dyplomu
ukoiczenia studiriw wr^z z dwoma
odpisami w iezvku polskim

20 zl w dniu zloZenia wniosku

Za wydanie DtiPLIKATU
suplementu ukoriczenia studi6w
wraz z dwoma odpisami w jgzyku
nnlslrim

20 zl w dniu zlo2enia wniosku

Za procedurg potwierdzania

efektriw uczenia sig
800 zl w dniu zlo2enia wniosku

Za realizacjg modukiw
wyrriwnuj 4cych efekty ksztalcenia
I stopnia w trakcie studi6w lI
stopnia

800 zl
do 7 dni od dnia rozpoczgcia semestru,

na ktory student zostal przyjgty

Tabela nr 6. WysokoS6 czesnego dla sluchaczy studiriw podyplomowych

TABELA OPI,AT CZESNEGO

K ie ru n e k s tud i 6tt podyp lomou'ych

Studia niestacionorne
OPLATA

wsemestnelill
mi e s i e c zna/s e mest r o I na

TERMIN PLATNOSCI
RATALNEJ ZA ROK

STUDI6IY
administracja medyczna

590 zll 2950 zl

l0 rat w wysokoSci oplaty
miesigcznej, w terminie do
5-go kazdego miesi4ca od

X do VII

dietetyka
490 zl I 2450 zl

dietetyka w sporcie i rekreacji
490 zl I 2450 zl

diagnostyka i terapia manualna
490 zl I 2450 zl

kosmetologia - medycyna
estetvczna dla lekarzv

1700 zl / 8500 zl

podologia
590 zll 2950 zl

reha bilitacj a sportowa
490 zl I 2450 zl

trener personalny
490 zl I 2450 zl


