
 

 

Zarządzenie Nr 9 /2019  

 

Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku   

  

z dnia 29 marca 2019 r. 
 

w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę 

Medyczną w Kłodzku dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia  

oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/ 2020 

 
  

Działając na podstawie art. 23, art. 80, ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1861) 

oraz  Statutu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, ustalam następującą wysokość opłat  

za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku  

na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich 

rozpoczynanych od roku akademickiego 2019/2020. 
 

§ 1 

Opłaty za studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określają 

poniższe tabele: 

 

 

Tabela nr 1 Wysokość czesnego dla studentów kierunku  

 

PIELĘGNIARSTWO -studia I stopnia   

System opłat miesięczny semestralny roczny 

Ilość rat 12 10 2 1 

Kwota raty 540 zł 638 zł 3 140 zł 6 170 zł 

 

 

Tabela nr 2 Wysokość czesnego dla studentów kierunku  

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE -studia I stopnia  

System opłat miesięczny semestralny roczny 

Ilość rat 12 rat 10 rat 2 raty 1 rata 

Kwota raty 540 zł 638 zł 3 140 zł 6 170 zł 

 

 

Tabela nr 3 Wysokość czesnego dla studentów kierunku  

 

KOSMETOLOGIA -studia I stopnia  

System opłat miesięczny semestralny roczny 

Ilość rat 12 rat 10 rat 2 raty 1 rata 

Kwota raty 540 zł 638 zł 3 140 zł 6 170 zł 

 



Tabela nr 4 Wysokość czesnego dla studentów kierunku  

 

FIZJOTERAPIA –studia jednolite magisterskie  

System opłat miesięczny semestralny roczny 

Ilość rat 12 rat 10 rat 2 raty 1 rata 

Kwota raty 605 zł 720 zł 3 550 zł 6 990 zł 

 

 

Tabela nr 5 Wysokość czesnego dla studentów kierunku  

 

PIELĘGNIARSTWO- studia II stopnia 

System opłat miesięczny semestralny roczny 

Ilość rat 12 rat 10 rat 2 raty 1 rata 

Kwota raty 500 zł 574 zł 2 820 zł 5 550 zł 

 

§ 2 
 

Pozostałe opłaty pobierane od studentów zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela nr 6 Pozostałe opłaty 

 

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

1. Oplata za przeprowadzenie rekrutacji 85 zł 

2. Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22 zł 

3. 
Opłata za dodatkowy odpis dyplomu  

w tłumaczeniu na język obcy 
20 zł 

4. 
Opłata za dodatkowy odpis suplementu do dyplomu  

w tłumaczeniu na język obcy 
20  zł 

5. 

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów, przeznaczonych do obrotu 

prawnego za zagranicą (poza dyplomem ukończenia studiów oraz 

suplementem do dyplomu wraz z ich odpisami, w tym w języku 

obcym lub duplikatami tych dokumentów, zaświadczeniem o 

ukończeniu studiów, których legalizacji nie dokonuje uczelnia) 

26 zł 

6. Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33 zł 

7. Opłata za wydanie duplikatu dyplom ukończenia studiów 20 zł 

8. 
Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia 

studiów 
20 zł 

9. 
Opłata za dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów  

w tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki) 
20 zł. 

10. 
Opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na 

studia 
250 zł 

11. Opłata za przeniesienie na studia z innej uczelni 250 zł 

12. 
Opłata za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się (za 

każdy przedmiot) 
290 zł 



13. 
Opłata za realizację zajęć (przedmiotów) nieobjętych planem 

studiów (za 1 pkt ECTS):  
120 zł 

14. 
Opłata z tytułu powtarzania zajęć na studiach oraz uzupełniania 

różnic programowych (za 1 przedmiot)  
160 zł 

15. 
Opłata za powtarzanie objętych planem studiów zajęć 

(przedmiotów) danego semestru  

zgodnie z 

wysokością 

czesnego na danym 

kierunku studiów  

wg zapisów § 1 

 

§ 3 

Zniżki przysługujące studentom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                               

 

 Rektor  
 

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

1. Opłata za drugi kierunek  -15% czesnego 

2. 
Opłata dla absolwentów, którzy ukończyli policealne 

szkoły medyczne   
-10% czesnego 


