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1. Studia I stopnia:

I .1. Kierunki: Dietetyka, Kosmetologia.

Hannonogram rekrutacj i

i Data rozpoczgcia procedury rekrutacyjnej - 16 marzec 2020 r.
i Data zakohczen ia procedury rekrutacyjnej - 26 wrzesieri 2020 r. (z mo2liwo6ci4 przedlu2enia

do 3l paidziern ik a 2020 r.)

K$,teria kwalifikacji i zasady orzyjgd

O przyjgciu decyduje kolejnoSc zgloszef kandydat6w, rv ramach lirrit6w przyjgt oraz zlo2elnie

w terminie. okre6lonym w hannonogramie rekrutacji nastgpujqcych dokument6w:

l. podanie o przyjgcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

2. kserokopia Swiadectwa dojrzaloSci albo Swiadectwa dojrzalo6ci i zadwiadczenia o wynikach

egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedrniot6w, o ktorych t'nowa w przepisach o

systemie odwiaty albo kserokopia Swiadectwa lub innego dokumentu uznanego w

Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniaj4cy do ubiegania sig o przyjqcie na studia

zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty albo kserokopia Swiadectwa lub inrrego

dokumentu, o kt6rych mowa w art.93 ust. I ustawy o systemie oSwiaty. kserokopia {rviadectrva

uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniaj4cy do ubiegania sig o przyjgcic

na studia zgodnie z umowq bilateraln4 o wzajemnym uznawaniu wyksztalcenia albo kopia

Swiadectwa lub innego dokumentu uznanego za r6rvnorzgdny polskiemu Swiadectwtt

dojrzaloSci na podstawie przepis6w obowi4zujqcych do dnia 3l marca 2015 r. - oryginal do

wgl4du w dniu skladania dokument6w,

3. 2 aktualne, kololowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiarni stosowanlmi

przy wydawaniu dowod6w osobistych),

4. za6wiadczenie lekarskie od lekarza rnedycyny pracy stwierdzaj4ce brak pzecirvrvskazai

do podjgcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studi6rv,

5. oryginal dowodu osobistego do wglqdu w dniu skladania dokumenttiw,

6. kserokopia dowodu wplaty wpisowego -oryginaldo rvgl4du wdniLr skladania dokumentou,

7. umowa o Swiadczenie nauki.

Organ podejmuj4cy decyzie w sprawie nrzyjgcia na studia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - Dziekan Wydzialu Promocji Zdrowia

2. Studia lI stopnia:

2.1. Kierunek: Kosmetologia

Harmonograrn rekrutacji

'> Data rczpoczgcia procedury rekrutacy.lnej - 16 marzec 2020 r.
'> Data zako'itczenia plocedury rekrutacyjnej - 26 wrzesief 2020 r. (z no2liwo6ciq przedlu2enra

do 3 I paldziemika 2020r.)
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Kr$e!4_Lwaldlq isc

Warunkiem przyjgciajest posiadanie dyplomu ukoficzenia studi6w I stopnia, na kierunku Kosmetologia
ipokrewnych.

O przyjgciu decyduje kolejno6i zgloszeri kandydatow w ramach lirnit6w przyjgi oraz zloZenie u
terminie, okreslonym w harmonogramie rekrutacji nastgpujqcych dokument6w:

l. podanie o przyjgcie na studia (rejestracja w systernie e-re-jestracja, wydruk podania),

2. kserokopia oryginalu lub odpisu dyplornu Lrkoriczenia studi6w I siopnia na kierunku

Kosmetologia albo kserokopia dyplomu, o kt6rym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie

o$wiaty albo kserokopia dyplomu uznanego w Rzeczypospolite.j Polskiej za dokument

uprawniaj4cy do ubiegania sig o przljgcie na studia zgodnie z umorvq bilateralnq

o wzajemnym uznawaniu wyksztalcenia - oryginal lub odpis do wgl4du w dniu skladania

dokument6rv,

3. kserokopia Swiadectwa dojrzaloici albo Swiadeclva dojrzaloSci i za6wiadczenia o wynikach

egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6w. o kt6rych mowa w przepisach o

systemie oSwiaty albo kserokopia Swiadectwa lub innego dokumentu uznanego \\'

Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniaj4cy do ubiegania sig o przy.lgcie na studia

zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oswiaty albo kserokopia Swiadectwa lub innego

dokumentu, o kt6rych mowa Iv aft. 93 ust. I ustawy o systernie osrviaty, kserokopia

6wiadectwa uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniaj4cy do Lrbiegania

sig o przyjgcie na studia zgodnie z umowq bilateralnq o wzajemnym uznawanru

wyksztalcenia albo kopia Swiadectwa lub innego dokumenttt uznanego za r6wnolzgdny

polskiemu Swiadectwu dojrzaloSci na podstawie przepis6w obowiqzuj4cych do dnia 3l
marca 2015 r. - oryginal do wgl4du w dniu skladania dokument6w,

4. 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wynraganiami stosowanymi przl'

wydawaniu dowod6w osobistych),

5. zaiwiadczenie lekarskie od lekarza rnedycyny pracy stwierdzaj4ce brak przeciwwskazari do

podjgcia nauki w KWSPZ na danyn kierunku studi6w,

6. oryginal dowodu osobistego do wgl4du w dniu skladania dokurrent6w,

7. kserokopia dowodu wplaty wpisowego - oryginal do wglqdu w dniu skladania

dokument6w.
8. umowa o Swiadczenie nauki.

Orran podejrnuj4cv decyzje u sprau ie przyieqh-la-s.luUa

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - Dziekan Wydzialu Promocji Zdrowia

Na studia ll stopnia, kierunku Kosmetologia mog4 zosta6 przyjgci kandydaci posiadajqcy dyplorn

ukoriczenia studi6w I stopnia kierunk6w pokrewnych do kierunku Kosmetologia.

Obowi4zu.j4 w6wczas dodatkowe zasad)' rekrutacji:

l. Powolana przez Rektora KWSPZ Komisja weryfikuje dyplom ukoriczenia studi6w I slopnia i

okreSla czy ukoriczony kierunek studi6w jest kierunkiem pokrewnym. Za kierunki pokrewne

uznaje sig te, kt6re wchodzq w obszar nauk medycznych- nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze

tizycznej. W wyjqtkowych przypadkach zakwalifikowany mo2e zostai kandydat po kierLrnku

innym niZ pokrewne, na podstawie indywidualnej decyzji Rektora Krakowskie.j WyZsze.l Szko[
Promocj i Zdrowia.

2. W celu wyr6wnania ef'ekt6w ksztalcenia z I stopnia kandydat zobowi4zany jest do realizac.ji

w trakcie studi6w (w trakcie pierwszego semestru) modutow tzw. rvyr6wnu.jqcych,
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zawierajqcych treSci, kt6re kandydat powinien znac, ally uczestniczyd w realizac-ii zajgc
dydaktycznych na II stopniu. Moduly zostan4 ustalone przez Komisjg.
Realizacja i zaliczenie rnodul6w odbgdzie sig w trakcie semestru pierwszego \.! tt.ybie

indywidualnyrn. Nad realizac.j4 i zaliczenien powy2szych modul6w bgd4 czuwali poszczegolni

opiekunowie modul6w wyznac zeni przez Dziekana.

3. Komisja przeprorvadzi z kandydalami rozmowg kwalifikacyjn4 i okreSli tryb realiz-acit ora7.

formg zal iczen ia proponowanych modut6w.
4. Po zaakceptowaniu dodatkowych warunkow rozpoczgcia studi6w przez kandydata, Komis.ja

sporzqdzi odpowiedni protok6t i skierurje wniosek do Rektora o przyjgcie na studia Il stopnra.

2.2. Kierunek: Dietetyka i ekologiczna 2yrvno56

Harrnonogram rekrutacji

', Data rozpoczgcia procedury rekrutacyjnej - 16 marzec 2020 r.
, Data zakohczenia procedury rekrutacyjne.j - 26 wrzesicli 2020 r. (z mozliwo6ciq przedhzcnra

do 3 | pa2dzienrika2020 r.)

Kr.r,reria ku alifikac.ii izasad) or4vjEc

Warunkiem przyjgciajest posiadanie dyplomu ukoficzenia studi6w I stopnia na kierunkLr Dietetyka,

Technologia 2ywnoSci.

O przyjgciu decyduje kolejno5i zgloszeir kandydat6w w ramach limit6w przyjgi oraz zlo2enie u
terminie, okredlonym w harmonogramie rekrutacji nastgpujqcych dokument6w:

l. podanie o przyjgcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja. wydruk podania).

2. kserokopia oryginalu lub odpisu dyplornu ukoriczenia studi6w I stopnia na kierunkach

Dietetyka, Technologia 2ywno6ci - oryginal lub odpis do wglqdu w dniu skladania

dokument6w-

3. kserokopia oryginalu lub odpisu {wiadectwa dojrzaloSci oryginal lub odpis do wglqdLr

w dniu skladania dokument6w,

4. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawanru

dowod6w osobistych),

5. za5wiadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzaj4ce brak

przeciwwskazafi do podjgcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studi6w,

6. oryginal dowodu osobistego do wglqdu w dniu skladania dokument6w.

7. kserokopia dowodu wplaty wpisowego oryginal do wglqdu w dniu skladania

dokument6w,
8. umowa o iwiadczenie nauki.

Orean podejrnuj4cy decyzje w sprawie przyjecia na studia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - Dziekan Wydzialu Promocji Zdrowia

Na stLrdia ll stopnia, kierunku Dietetyka i ekologiczna 2ywno:ii rrog4 zostai przyjgci kandydaci

posiadaj4cy dyplom ukoriczenia studi6w I stopnia kierunk6w pokrewnych do kierunku Dietetyka oraz

Technologia 2ywnoSci.

Obowiqzujq w6wczas dodatkowe zasad), rekrutacji:

l. Powolana przez Rektora KWSPZ Komisja weryfikuje dyplorn ukofczerria studi6w I stopnia
i okreSla, czy ukoticzony kierunek studi6w.jest kierunkiern pokrewnym. Za kierunki pokrewne

uznaje sig te, kt6re wchodz4 w obszar nauk medycznyclr. nauk o zdrorviu oraz nauk o kulturze
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fizycznej. W wyj4tkowych przypadkach zakrvalitikowany mo2c zostac kandydat po kicrunku
innym ni2 pokrewne, na podstawie indywidualnej decyz-ji Rektora Krakowskiej Wyzszej Szkoly
PromociiZdrowia.

2. W celu wyrtiwnania efekt6w kszta{cenia z I stopnia kandydat zoborvi4zany jest do realizacji rr

trakcie studi6w (w trakcie pierwszego semestru) cztercch modul6w tzw. rvyr6rvnuj4cych

zawierajqcych treSci, kt6re kandydat powinien znai aby uczestniczya w realizacji za.i9i

dl daktl cznych na II stopnirr:

Modul I - Zywienie i podstawy dietetyki - opiekun modulu: dr ini. Miroslaw Pysz

- Zywienie czlowieka

- Dietetykapediatryczna

Chem ia 2l wnoici

Modul II - Technologia iywnoSci i towaroznawstwo - opiekun modulu: dr ini. Anna
Matusz Mirlak

- Technologia zywnosci i potlaw

Touaroznar,r slwo 2\ wnoSci

Analiza i ocena jako(ci 2ywienia

Modul III - Edukacja 2ywieniowa i higiena - opiekun modulu: dr Boiena Makowska

Higiena

Ldukac.la 2yu ienioua

Dietoprofilaktyka cho16b 2ywieniowych

Modul IV - Zywienie w poszczeg6lnych jednostkach chorobowych - opiekun modulu:

dr Jadwiga Piotrowicz
Kliniczny zarys chor6b

- Fannakologia i farnrakoterapia 2ywieniowa oraz interakcja lek6w z 2ywnoici4

- Zywienie w gastroenterologii

- Zywienie os6b starszych

- Zywienie w chorobach nerek

lywienie w sptrrcie

Zywienie w chorobach rnetabol icznych

Toksykologia

PRAKTYKA - Praktyka szpitalna - 100 godz.

Realizacja i zaliczenic modul6w odbgdzie sig w trakcie setnestru pierwszego - u trybie

indywidualnym. Nad realizacj4 i zaliczeniem powy2szych modul6w bgdq czuwali poszczeg6lni

opiekunowie wyznaczeni przez Dziekana. Realizao.ja rnodulu Praktyka szpitalna odbgdzie siq ri

ci4gu I roku.

3. Komisja przeprowadzi z kandydatarni rozmowq kwalifikacy.jnq i okre(li tryb realizacji i formq

zaliczenia proponowanych modulow.

4. Po zaakceptowaniu dodatkowych warunk6w rozpoczgcia studi6w przez kandydata, Kornis.ia

sporz4dzi odpowiedni protok6l iskierrle wniosek do Rektora o plzyjgcie na studia II stopnia.

2.3. Kierunek: Fizjoterapia

Harmonogram rekrutacji

7 Dala rozpoczgcia procedury lekrLrtacy.jne.l - 16 mnzec 2020r.
'r Dala zakohczenia procedury rekrutacyjne.j - 26 wrzesieri 2020 r. (z moZliwoSci4 przed{u2enra

do 31 pa2dziemika 2020 r.)
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Kryteria kwalifikacji i zasady przyjei:

Kandydat na studia ll stopnia kierunku Fizjoterapia powinien posiadai efekty ksztalcenia rvynika.j4ce

z programu ksztalcenia studi6w I stopnia Fizjoterapia, potwierdzone dyplomern ukoriczenia shrdiriw

Istopnia.

O przyjgciu decyduje kolejno6i zgloszeri kandydattiw w ramaclr lirnit6w przyjgd oraz zloZenre rv
terminie, okre(lonym w harmonogramie rekrutacji nastgpuj4cych dokument6w:

1. podanie o przyjgcie na studia (rejestrac.ja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

2. kserokopia orygina{u lub odpisu dyplornu ukofczenia studi6w I stopnia na kierunku

Kosmetologia albo kserokopia dyplonru, o kt6rym morva rv art. 93 ust. 3 ustawy o s)slcmie

oSwiaty albo kserokopia dyplomu uznanego w Rzeczypospolite.j Polskiej za dokunrent

uprawniaj4cy do ubiegania sig o przyjgcic na studia zgodnie z urnorv4 bilatcralrtzl

o wzajemnym uznawaniu wyksztalcenia - oryginal lub odpis do wgl4du w dniu skladania

dokument6w.

3. kserokopia Swiadectwa dojrzaloSci albo iwiadectrva dojrzaloici i zaiwiadczenia o wynikach

egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6w, o kt6rych mowa w przepisach o

systemie oSwiaty albo kserokopia 6wiadectwa lub innego dokumentu uznanego w
Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniaj4cy do Lrbiegania sig o przyjgcie na stLtdia

zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty albo kserokopia (wiadectwa lub innego

dokumentu. o kt6rych mowa w a(. 93 ust. I ustawy o systemie oSwiaty. kserokopia

Swiadectwa uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniajqcy do ubiegania

sig o przyjgcie na studia zgodnie z umow4 bilateraln4 o wzajemnym uznauauiLt

wyksztalcenia albo kopia Swiadectwa lub innego dokumentu uznanego za r6wnorzgdny

polskiemu iwiadectwu dojrzaiodci na podstawie przepis6w obowi4zujqcych do dnia 3l
marca 2015 r. oryginal do wglqdu w dniu skladania dokument6w,

4. 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi prz)

wydawaniu dowod6w osobistych),

5. za6wiadczenie lekarskie od lekarza rnedycyny pracy stwierdzaj4ce brak przeciwwskazati do

podjgcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studi6w,

6. oryginal dowodu osobistego do wgl4du w dniu skladania dokument6w,

7. kserokopia dowodu wplaty wpisowego - oryginal do wgl4du w dniu skladania

dokument6w-

8. umowa o dwiadczenie nauki

Organ podejmuj4cy decvzje w sprawie prz_vjEcia na sttrdia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - Dziekan Wydzialu Promocji Zdrowia

Na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia mog4 zostai przyjgci kandydaci posiadaj4cy dyplorn

ukonczenia studi6w I stopnia kierunk<iw pokrewnych do kierunku Fizjoterapia.

Obowi4zujq w6wczas dodatkowe zasady rekrutacji:

l. Powolana przez Rektora KWSPZ Komisja weryfikuje dyplorn ukof czerria studi6w I stoprlia

i okreSla czy ukoriczony kierunek studi6w jest kierunkiern pokrewnym. Za kierunki pokrewne

uznaje sig te, kt6re wchodzq w obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulttlrze

fizycznej. W wyj4tkowych przypadkach zakwalifikowany mo2e zostai kandydat po kierutrku

inrrym ni2 pokrewne, na podstawie indywidualnej decyzji Rektora Krakowskie.j WyZszej Szkoly

Promocji Zdrowia.
2. W celu wyr6wnania efekt6w ksaalcenia z I stopnia kandydat zobowiqzany .jest do realizacji

w trakcie studi6w (w trakcie pierwszego semestru) rnodul6w tzw. wyr6wnLrj4cych,
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zawiera.j4cych tre6ci, kt6re kandydat powinien znai. ab1' uczestniczyi w realizacji zajgc

dydaktycznych na II stopniu. Moduty zostanq ustalone przez Komisjg.

Realizacja i zaliczenie modul6w odbgdzie sig w trakcie setnestru pierwszego - w trybie
indywidualnym. Nad realizacjq i zaliczeniem powy2szych modul6w bgdq czuwali poszczeg6lni

opiekunowie mod ul6*' wyznac zeni przez Dziekana.

3. Kornisja przeprowadzi z kandydatarni rozmowg krvalifikacyjnq i okre6li nyb realizacji oraz

formg zaliczenia proponowanych modul6w.

4. Po zaakceptowaniu dodatkowych warunk6w rozpoczgcia studi6w przez kandydata, Komis.ja
sporzqdzi odpowiedni protok6l i skieru.je wniosek do Rektora o przyjgcie na studia ll stopnia.

J. Jed nolite studia magistcrskic

3. l. Kierunek: Fizjoterapia

Harmonogram rekrutacji

Data rozpoczgcia procedury rekrutacyjne-j - 16 marzec 2020 r.
Data zakoriczenia procedury rekrutacyjnej - 26 wrzesiefi 2020 r. (z moZliwo6ciq przedluZenia

do 3l oaZdziemika 2020 r.)

Krlteria kwalifikacji i zasadv przyjgc

O przyjgciu decyduje kolejno6c zgloszeh kandydat6w w ramach limit6w przyjgc.

Zlo2enie w terminie, okreSlonym w harmonogramie rekrutac.ji nastgpuj4cych dokument6w:

l. podanie o przyjgcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja. rvydrrrk podania),

2. kserokopia riwiadectwa dojrzalo6ci albo Swiadectwa dojrzalo6ci i zaiwiadczenia o wynikach

egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6rv. o kt6rych mowa w przepisach o

systernie o6wiaty albo kserokopia iwiadectwa lub innego dokumentu uznanego \\'

Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniajqcy do ubiegania sig o plzyjgcie na studia

zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty albo kselokopia dwiadectwa lub innego

dokumentu, o kt6rych mowa w art. 93 ust. I ustawy o systemie o5wiaty. kserokopia Swiadectwa

uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokunrent uprawniajqcy do ubiegania sig o przljqcie

na studia zgodnie z umowq bilateraln4 o wza.iernnym uznawaniu wyksztalcenia albo kopia

Swiadectwa lub innego dokumentu uznanego za r6wnorzgdny polskiemu 6wiadectwrr

dojrzalo5ci na podstawie przepis6u' obowiqzuj4cych do dnia 3l rnarca 2015 r. - oryginal do

wglqdu w dniu skladania dokument6w.

3. 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiatni stosowanyrni przy

wydawaniu dowod6w osobistych),

4. zaSwiadczenie lekarskie od lekarza rnedycyny pracy strvierdzaj4ce brak przeciwwskazati do

pod.igcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiow,

5. oryginal dowodu osobistego do wgl4du w dniu skladania dokument6w.

6. kserokopia dowodu wplaty wpisowego - ot'yginal do wgl4du w dn iu skladania dokumentow,

7. umowa o 6wiadczenie nauki

Organ podejrnujqc.v dec)zje ra sprau ie przr igcia rta studia:

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - Dziekan Wydzialu Promocji Zdrowia
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4. Studia podyplomowe:

4.1. Kierunki: Dietetyka, Dietetyka w Sporcie iRekreacji. Kosrnetologia - Medycyna Estetyczna

dla Lekarzy, Diagnostyka i Terapia Manualna. Rehabilitacja Sportowa, Podologia, Trener
personalny, Administracja medyczna

Harmonogram reklutacji

> Data rozpoczgcia procedury rekrLrtacyjne.i - l6 marzec 2{120 r.
Y DaIa zakohczenia procedury rekrutacyjnej - 26 wrzesieri 2020 r. (z nro2liwoSci4 przedluZenia

do 3l paidziernik a 2020 r.)

Krqeria kwalifikacji i zasad.v przyjgi

O przyjgciu decydu.je kolejnoS6 zgloszeri kandydat6w w ramach limitow przyjgi.

Warunkiem przyjgcia jest posiadanie dyplomu ukoriczenia studi6w I lub II stopnia, kierunku

wskazanym regulaminie studi<lw podyplomowych* oraz zlo2enie w terminie. okreSlonym rv

harmonogramie rekrutacji nastgpuj4cych dokument6w:

l. podanie o przyjgcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

2. kserokopia oryginalu lub odpisu dyplornu ukoriczenia studiow I lub II stopnia,

3. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wynaganiami stosowanymi przy rvydawaniu

dowod6w osobistych),

4. orygina{ dowodu osobistego do wgl4dLr w dniu skladania dokumentow,

5. kserokopia dowodu wplaty wpisowego oryginal do wglqdu w dniu skladania

dokumentow.
6. umowa o Swiadczenie nauki

Organ oodejmLrjacy decyzje w sprawie przyigcia na studia

Kierownik Studi6w Podyplomowych

* Zgodnie z Regulaminem Studi6w Podyplomowych

l. Sluchaczem studi6w podyplomowych z zakresu Diagnostyki i terapii rnanualnej mog4 byd

osoby legitymuj4ce sig dyplomem ukoirczenia studi6w wyZszych na kierunku lekarskim
oraz na kierunku Fizjoterapia.

2. Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Dietctlki mogq byi osoby legitymujqec
sig dyplomem ukonczenia studi6w wyzszych w szczeg6lnoSci na kierunku: Dietctyka,
Technologia ZywnoSci, Turystyka i Rekreacia, Wychowanie Fizyczne.

3. Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Kosmetologii- Medycyny Estetycznej dla
lekarzy mogq byi osoby legitymuj4ce sig dyplomem ukoriczenia studi6w wyZszych na

kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.
4. Sluchaczami studi6w podyplomowych z z.akresu Podologii mog4 byi osoby legitymu.iqcc

sig dyplomem ukoiczenia studi6w wyzszych na kierunku Kosmetologia. Fizjoterapia.
Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku lekarskim.

5. Sluchaczem studi6w podyplomowych z zakresu Rehabilitacji sporton'ej mog4 byi osoby

legitymuj4ce sig dyplomem ukoticzenia studi6w wy2szych na kierunku Fizjoterapia.
Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku lekarskim.

6.

7.

Sluchaczem studi6w podyplomowych z zakresv Dietetyki w sporcic i rekrcacji mog4 byc
osoby legitymuj4ce sig dyplomem ukoriczenia studi6w wyzszych w szczeg6lnoSci na

kierunku: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie tizyczne.
Sluchaczem studi6w podyplomowych z zakresu 

.frencra 
personalnego mog4 byi osob"v-

legitymuj4ce dyplomem ukoriczenia studi6w wyzszych, w szczeg6lnoSci na kierunku:
Dietetyka, Fiz.joterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne.



8.

Zafqcznik nr I do Uchwafy Senatu nr 5lLO6l2O2O z dnia 27.02.2020 roku

Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Administracji Medycznej moge byd osoby
legitymujqce sig dyplomem ukoriczenia studi6w wyZszych, w szczeg6lnoSci na kierunkach
ekonomicznych, medycznych, prawnych oraz z zakresu nauk o zdrowiu.


