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Regulamin oplat
dla student6w i kandydat6w na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz sluchaczy

i kandydat6w na studia podyplomowe

Krakowskiej Wy2szej Szkoly Promocji Zdrowia z siedzibq w Krakowie

Krak6w 2020

$r
POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejszy regularnin okreSla rodzaje oplat i zasady ich wnoszenia przez studentow i kandydatow rra studia.
Wysokosc oplat, prontocje obowi4zuj4ce w procesie rekrutacji oraz wykaz oplat dodatkowych ustala dla ka2dego naboru
na studia Kauclerz KWSPZ i oglasza w cenniku ushrg edukacyjnych przed rozpoczgcieur naboru na studia.
Oplaty za czesne regulowane sq wylEcznie w fbrrnie przelewu na konto bankowe uczelni. Za datq uregulowania urva2a
sig datg wplywtr Srodkow na konto bankowe uczelni. Oplaty dodatkowe regulowane s4 w tbrrnie gotowkowc.j w kasie
ruczelni lub w forrnie przelewu na konto bankowe uczelni.

s2
WPISOWE NA STUDIA

Za przyst4pienie kandydata do poslgpowania zwi4zancgo z przvjgcicnr rra studia pierwszego r dmgiego stoprria. jednolite
rnagisterskie oraz studia podyplornowe pobiera sig oplatg. w dalszei czqsci zrvan4 oplatq wpisow4 w wysokoSci
i tenninie u,skazanl,rn w cenniku uslug edukacy,inych.
Oplata rvpisowego podlega zwrotowi w 100% w przypadku, gdy po przeprorvadzonyur postgpowarriu rekrutacvjnytrr
studia nie zostan4 unrchonrionc z przycz\-rr niezale2nych od kandt'data. po zlo2eniu przez kandy'data irrfbrntac.ji
o utuncrze konta. na ktore rna byc dokonany zulttl.
W przvpadku wygaSnigcia urnowy o Swiadczenic nauki u' wyniku skreslcnia z listy studentow na skutek rezygnacji
przetl rozpoczgcienr nauki, Uczelni przlsltrgt{q kall' urnorvne: zr'"'czaltow'ana l zrnrenna.

Kala rnnowna zryczaltclwana wynosi 200.00 zl.

KaLa utrtor.r,ua znrientta wvuosi 45 gr. za ka2dv dzieri. przl'pada.j4cy po dniu podpisania urnowy o ksztalccnie. do dnia
u1'gasnigcia urnow), o srviadczenie nauki.

Kara. o ktorei nrowa w s\ 2 ttst. 4, obeltnulc zwrot fhktycznie poliesionych wydalk6w zwiqzanych z:

. obslugQ biurowq rekrLrtac.ii, w tym rvervtikac.ig iarchi*izac.jg podan wraz z zalqcznikarni.
r postgpou'anient kierownika podstawowej.jednostki organizacyjnej lub posiedzenianri kornis.ji rekrutacyjne.j,
r kosztarni niezbgdnvch nraterialow biLu'owvch, sprzgtu kornpuleroucgo. kopiuj4cego i pozostalego uvposazenia

Dtrlrowego,

. uslugarnitelekornunikacyjnymiipocztowvnri.
Kara. o ktorej rnou'a u s\ 2 ttst.5. obc'jtnuje zurot koszl<i$ znriatt. dokortyrvanvch rv plarrach iorgartizar'jr
W szczcgolnie uzasadrriotry'ch przl"padkach Kanclerz rno2e. rra pisernnl,u,niosek kandtdata, zwolnic gcr

\\'l)l so\\'cgo.

s3
CZESNE ZA STUDIA

l. Studia w Krakowskiej Wy2szej Szkole Prornocji Zdrowia z siedzib4 w Krakowie s4 platne.
2. Tennin ,.czesne" uzyty w niniejszyrn Regularninie oplat okrerila oplaty dotyczqce Swiadczenia uslug edukacyjnych

zwi4zanych z ksztalceniern na studiach stacjonarnych, rriestacjonarnych i podyplornowyclr, Terrnin ,.student"
oznacza odpowiednio sluchacza studiow podyplornowych.

3. Podstawowytn trybern uiszczauia czesnego w roku akadernickirn jest platnoSc jednorazowa za caly rok. Czesne
rno2e byc wnoszone tak2e za ka2dy semestr, bqd2 w dziesigciu ratach nriesigcznych. Wniesienie oplatv
w wysokoSci jedne.j raty rniesrgczne.j oaracza dokonanie wyboru platnosci czesllego w lbrrnie ratalnej.

1. Oplatg rataln4 student r.r,nosi w nastgpuj4cy sposob:

a. w semestrze zimowym kaidego roku akademickiego:
r I rata do 5 pazdziernika. w wysokoscr l/5 oplaty za studia naleZnej za dany serncstl'.
o II rata do 5 listopada, w wysokoSci l/5 oplaty za stLrdia nale2ne.i za darry sernestr.
o IIIrata do 5 gudnia, w wysokosci l/5 oplaty za studia nale2ne.i z.adany sernestr,
o IV rata do 5 stycznia, w wysokoSci l/5 oplaty za studia nale2ne'j z-a dany sernestr',
o V rata do 5 lutego, w w1'sokoici l'/5 oplaty za studia nalc2nej za dany scnleslr.

b. w semestrze letnim kaidego roku akademickiego:
o VI ratado 5Inarca. w wl,soko6ci l/5 oplaty za studianale2nej tarlany sernestr,
r VII rata do 5 kwictnia, * u'vsokosci li5 oplaty za studia nale2rrej za dany sernestr.
o Vlll lata do 5 rnaja. w wysokoSci l/5 oplaty za studia nale2nej za dany sernestr.
o IX rata do 5 czerllca. rv wysokosci li5 oplaty za studia nale2nej za danv serncstr',
o X rata do 5 lipca. rv wvsokoscr li5 oplat,"- za sludia nale2nej za dany'sernestr

5. Na ostatnim roku studiorv cale czesne za dany selncstr. z uwagi na zakoticzenie realizac.ji prolaranru ksztalcenia
przez Uczelnig. rnusi byc uregulowane do clrria zlo2enia pracv dtplornowej.

6. /lniana tertniru platnosci oplat latalnych z 5 la innv dzicri, u' dartyur serneslrze wvlnaga zlo2enia rvniosku do
Kanclerza. Wniosek sklada sig do drria,
o I I pazdziclnika dla oplat u'ttoszonvch w sernestrzc zitnclwyttt-
o .1 I rnarca dla oplat rvnoszorrvch rv serlestrze lelnirn.

7. W szczegirlnie uzasadnionvch przvpadkaclr. rvniosek o ktorvrn Inowa w usl.6Ino2c zostac zlo2ouy poza wirv
ternrinanri.

8. W przvpadku zrnianv lbrrnl studiou, student u,rrosi czesne Lrstalone dla nowe.j lirnnv studiiru,od nriesi4ca
nastgpui4cego po tttiesi4cu, w ktorl,rn nast4pila ztniana fbrrny strrdiorv.

9 W przypadku podjgcia studiow na drugirn kierunku na tylrt sanlyrll wydzrale. rownolegle lub po rrkoriczeniu
pierrvszego kienrnku. sludcnt rlo2e ubiegai sig o obni2ertie czesncgo na dnrgirn kielunku. Ku,estig obni2enia
odporviedniej czgSci czesrrego rozslrz!'ga Kanclerz na pisenrny rvniosek studenta.

l0 Student zobowiilzanyjesl do uiszczania oplat za czesrle do dnia rezvgnacii. Za datg rezvgnacji przvjrnuje sig dzrcn
zlozenia piscrnnego osu'iadczcuia u Dziekanacie lrrb dzien jej dorgczcnia lislern poleconvnl. ua adres Uczclni.

IL Przl ustaleuiu u'r'rnagane.j krvotv czcsnego clo dnia lezygnac.ji obou'i:1zuje zasada kalkulac.ji u,r,sokoici kwoty
nale2ne.j do zaplalv rv relac.ji do upl,".'rvtr czasu. [)la celow rozliczania przr'jnruje sig.2e ka2dy'sentesll tnva 5

ruriesigcr'(scnlesll'ziut<xrv ka2dorazouo trsa od pazdzienrika do lulego. a scrtrestr lctni od rnarca do lipca).
a czcsne za.jetlen rricsiilc *r'ttosi l'5 oborriilzu.j4cc'j oplatl sctnestlaltte.j. Ptzr jrttujc sig. dla ccltirr, r'ozliczania. 2c

ka2dv rrriesi4c 1n1'11 .j0 dni. Krr'ota czcsnego z,t tlzien u'r'nosi | '30 krvolv crcsnello za.jeclerr rniesilrc.
ll. SltrrlettlorriptzvslLtgttjc ptarro tkr 2atlarril zrrtottt ttiszez()r)L'i c/L'sci tzcsrtcgo \\ nilstcpui4clclt srltrlc';ach.

sttrdron.
z oplatv



a. skreSlenia z listy student6w w wyniku rezygnacji,
b. skreslenia z listy studentow w trakcie semestru z innych powodow ni2rezygnacja ze studiow.

13. Przy zwrocie obowiqzuje zasada kalkulacji wysokoSci kwoty nale2nej do zwrotu w relacji do uplywu czasu. Dla
celow rozliczania przyjmuje sig, 2e ka2dy sernestr trwa 5 miesigcy (sernestr zimowy ka2dorazowo trwa od
puidziernika do lutego, a semestr lehri - od marca do lipca), a czesne za jeden miesiqc wynosi l/5 obowi4zuj4cej
oplaty semestralnej. Przyjrnuje sig, dla cel6w rozliczania, 2e kazdy rniesi4c trwa 30 dni. Kwota czesnego za dziei
wynosi l/30 kwoty czesnego za jeden miesiqc.

14. Kwestig zwrotu odpowiedniej czgSci czesnegorozstrzyga Kanclerz na pisemny wniosek studenta zawierajqcy m.rn.
inforrnacjg o nurnerze rachunku bankowego, na ktory Uczelnia ma dokonac zwrotu.

15. Zasady okre3lonew$3ust. l2-l4stosujesigodpowiedniodozwrotuoplatztytulupowtarzaniazajgc.
16. W przypadku, gdy tennin zaplaty przypada w &ieri ustawowo wolny od pracy, wowczas ulega on przesunigciu ua

pierwszy dzieri roboczy.

$4

REAKTYWACJA, POWTARZANIE PRZEDMTOTU, POWTARZANIE SEMESTRU,
URLOP DLUGOTERMINOWY

t KROTKOTERMTNOWY, KOLEJNA SPECJALNOSC, ROZNTCE
PROGRAMOWE, PRZEDMIOTY REALIZOWANE AWANSEM, PRZENIESIENIE

NA WYZSZY SEMESTR

W przypadku reaktywacji, skierowania na poMarzanie sernestru oraz powrotu po urlopie w trakcie trwania semestru

obowi4zqje pelna odplatnoic za caly sernestr. Oplata za dany senrestr nie mo2e byc wylsza ni2 przewidziana w cenniku
uslug edukacyjnych.
Po wydanitr przezDziekana decyzji w sprawie ponownego przyjgcia rra studia, o ktorej rnowa w Regularninie studiow,
student obowiqzany jest do uiszczenie jednorazowej oplaty za reaktywacjg w wysokoSci i terrninie wskazanyrn
w cenniku uslug edukacyjnych.
Student kontynuuj4cy naukg z innytn rocznikiern, ni2 ten, z ktoryrn rozpocz1l naukg, traci prawo do przyznanych
wczeSniej prornocji i placi czesne w wysokosci okreSlonej dla rocznika, na ktoryrn obecrrie studiuje.
Student uzupehiaj4cy ro2nice progralnowe lub powtarzaj4cy przedmiot uiszcza czesne oraz oplaty dodatkowe za

ro2nice programowe lub powtarzanie przedrniotu w kwocie wskazanej w cenniku ushrg edukacyjnych.
Student realizuj4cy godziny dydaktyczne w celu rzupelnienia brakow z przedrniotu, na ktoryrn obecnoSc na zajgciach
byla obowi4zkowa. a student nie uczestniczyl w uich i nie usprawiedliwil swojej nieobecnoSci, niszcza kwotg wskazanq
w cenrriktr rrslug edukacyjnych jak zapowtarzanie przedrniotu.
Za okres korzystania z urlopu student jest zwolniouy z obowi4zku uiszczania czesnego.

Przy ustaleniu wynragauej kwoty czesnego, w przypadku korzystania przez studenta z urlopu, stosuje sig odpowiednio
r\ 3 ust. ll, 13 i 14.

.le2eli w czasie urlopu student bral udzial w zajgciach dydaktycznych z okreslonego przedrniottr (przedrnioty realizowane
awansenr) i nie uzyskal zaliczenia, zobowi4zany jest do uiszczenia oplaty w wysokoSci i terrninie wskazanym
w cenniku uslug edukacyjnych.
Student przyjgty na pierwszy selnestr studiow uro2e ubiegac sig o zaliczenie przedmiotow przewidzianych programern
strrdiow danego sernestnl ityrn sarnyrn przeniesienie nawylszy selnestr. W takiej sytuacji student wnosi oplaty ustalone
indywidtraf ni e przez, Kanclerza.

ss
INNE OPLATY

[)czelnia pobieraiednorazowe oplaly z tytulow innych ni2 czesne w wysokoSci i terrninie wskazanyur w cenniku uslug
edukacy.inyclt.
Ternrin ..innc oplaty" tr2r't) w ninie.iszvnr Regrrlarttittie oplat okrcsla oplaty zrvi4zatte ze swiadczenierrl trslug
cdukacy.jnvch. tj. w szczegolnosci postgpowanie zwi4zanc z: przv.jgcierrr rra studia. reaktvrvacj4 na studia, lvydanicrn
dokrrnrentou' zrviazarrvch z tokicrn stutliow lLrtr duplikal<iw lvch dokunrentorv.

$6
OPLATY ZA NTBTERMINOWE WYWI.4ZYWANIE SIE ZZOBOWTAZAN

FINANSOWYCH

W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikaj4cym z harmonogramu wnoszenia oplat ratalnych, osoba

zobowi4zana do zaplaty zostanie obciqZona odsetkami w wysoko6ci ustawowej, liczonymi od zaleglej kwoty, poczqwszy

od dnia nastgpuj4cego po dniu wyrnagalnoSci czesnego, do czasu calkowitego uregulowania wyznaczonei raty czesnego.

s7
ZALEGLOSCI W OPLATACH

l. Je2eli studerrt zalega z oplatami, uczelnia wzywa studenta do uiszczenia zalegloSci w fbrrnie pislna trpornirrajqcego.

W przypadku braku wplaty w tennirrie okreSlonym w piSmie upominaj4cym Dziekan Wydzialu tno2e wydac decyzjg

o skre3leniu z listy studetttow.
2. W przypadku powstania zalegloSci w oplatach za studia, niezaleZnie od konsekwencji plyn4cych z Regularnitru

studi6w/Regularninu studiow podyplomowych, Uczelnia zastrzega sobie prawo podjgcia wobec stLtdenta przewidzianych
przepisami prawa dzialan rnajqcych na celu windykacjg dlugu.

s8
SYSTEM ZNIZEK I PROMOCJI

Student ma prawo korzystai ze ntizek i prornocji w oplatach. Szczegolowe zasady przyznawauia nti2ek i prornocji
okreSlaj4 odrgbne Zarz4dzenia Kanclerza.

se
POSTANOWIENIA KONCOWE

Regularnin wchodzi w 2ycie z dniern uchwalenia.
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