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Regulamin promocji dla kandydatów na studia na kierunkach: 

Kosmetologia / Dietetyka (studia I stopnia) 
obowiązujący przy zapisie w grudniu 2022 i styczniu 2023 

w naborze na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 
 

I. Promocja czesnego   

1. Promocja „Zapisz się do 31 stycznia – rozpocznij ze zniżką!” obowiązuje każdego kandydata zapisującego się  

w naborze zimowym na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 na dowolną formę studiów prowadzonych przez Śląską 

Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach na kierunkach: KOSMETOLOGIA , DIETETYKA, wybierającego jeden z trzech systemów 

płatności czesnego, który spełni warunki określone w pkt. 2.  

2. Do dn. 31.01.2023 r. kandydat dokona zapisu na wybrany kierunek i formę studiów poprzez wypełnienie formularza 

rekrutacyjnego w internetowym systemie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.swsm.pl/rekrutacja. oraz dostarczy do 

Biuro Rekrutacji podpisane dokumenty: kwestionariusz osobowy, deklarację podjęcia nauki, harmonogram opłat, regulamin 

obowiązującej promocji oraz świadectwo dojrzałości.  

3. Regularne i promocyjne czesne w ramach promocji „Zapisz się do 31 stycznia- rozpocznij ze zniżką!” wynosi odpowiednio:  

Kierunek 

Czesne w systemie płatności  
2 semestralnych rat 

Czesne w systemie płatności  
10 miesięcznych rat 

Czesne w systemie płatności  
12 miesięcznych rat 

forma 
stacjonarna 

forma 
niestacjonarna 

forma 
stacjonarna 

forma 
niestacjonarna 

forma 
stacjonarna 

forma 
niestacjonarna 

Kosmetologia 

czesne promocyjne 2 961zł 2 524zł 624 zł 531 zł 520 zł 443 zł 

czesne poza promocją 3 484 zł 2 969 zł 734 zł 625 zł 612 zł 521 zł 

Dietetyka  

czesne promocyjne 2 814 zł 2 474 zł 592 zł 521 zł 493 zł 434 zł 

czesne poza promocją 3 310 zł 2 910zł 697 zł 613 zł 580 zł 511 zł 

 
4. W przypadku wyboru płatności: 

– w systemie 2 semestralnych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszą ratę, 
– w systemie 10 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych pięć rat 
– w systemie 12 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych sześć rat. 

5. Okres trwania promocji „Zapisz się do 31 stycznia- rozpocznij ze zniżką!” kończy się 31.01.2023 r., przy czym  

w wyjątkowych warunkach może zostać przedłużony przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach. 

6. Niedopełnienie niezbędnych do zapisu na studia etapów rekrutacji wskazanych w pkt. 2 oznacza rezygnację  

z promocyjnego czesnego, bez możliwości wnoszenia roszczeń finansowych przez kandydata względem Śląskiej Wyższej Szkole 

Medycznej w Katowicach. 

7. W przypadku rezygnacji/skreślenia studenta z pobierania nauki : 

a) w okresie od lutego 2023 do czerwca 2023 r. - student traci zniżki wynikające z promocji a miesięczne zaliczki czesnego 

zostają przeliczone na kwotę czesnego nie objętego promocją obowiązującą w 10 ratalnym systemie opłat, zaś student będzie 

zobowiązany dopłacić różnicę w terminie 7 dni od dnia rezygnacji. Przekroczenie tego terminu spowoduje naliczenie odsetek 

ustawowych. 

http://www.swsm.pl/rekrutacja.
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b) w okresie lipiec – wrzesień 2023 r. – student zachowuje zniżkę wynikającą z promocji. Student, który wybrał płatności  

w formie dwóch rat powinien mieć uregulowaną 1 promocyjną opłatę semestralną, student, który wybrał system płatności  

w dziesięciu ratach powinien mieć uregulowanych pięć promocyjnych zaliczek czesnego, natomiast student, który wybrał 

system płatności w dwunastu ratach powinien mieć uregulowanych 6 promocyjnych zaliczek czesnego (brakujące zaliczki 

czesnego wnosi się w terminie 7 dni od dnia rezygnacji). 

c) po pierwszym semestrze (od października 2023 r.) – student zachowuje zniżki wynikające z promocji dot. pierwszego 

semestru.  

Uwaga:  
Student wybierający 12 ratalny system opłat, pomimo iż pierwszą ratę czesnego wpłaca w kwietniu 2023 r.,  
to w przypadku rezygnacji z nauki w okresie, o którym mowa w pkt 7 a i b, będzie zobowiązany uregulować czesne za 
miesiące semestru letniego, w których posiadał status studenta w takiej wysokości, w jakiej płaciłby wybierając 10 ratalny 
system opłat bez promocji (naliczenia za semestr letni od marca). 

8. W przypadku rezygnacji/skreślenia z pobierania nauki a następnie wznowienia studiów – student traci prawo do promocyjnego 

czesnego. 

9. Promocja „Zapisz się do 31 stycznia – rozpocznij ze zniżką!” może łączyć się z innymi promocjami oferowanymi przez Śląską 

Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach, w tym m.in. wszystkimi promocjami opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) określonymi na 

stronie internetowej www.swsm.pl/promocje 

10. Wszelkie pytania dotyczące promocji „Zapisz się do 31 stycznia- rozpocznij ze zniżką!” należy kierować mailowo na adres: 

rekrutacja@swsm.pl  bądź telefonicznie pod nr: (32) 207 27 10  

11. Kwestie sporne związane z zasadami promocji „Zapisz się do 31 stycznia- rozpocznij ze zniżką!” rozstrzygane są 

polubownie, w porozumieniu z kandydatem, przez zwierzchnika Biura Rekrutacji, nadzorującego prawidłowy przebieg wszelkich 

procesów rekrutacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o sporze. 

II Promocja w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) 

1. Promocja w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 31 stycznia – nie płać wpisowego!” obowiązuje każdego 

kandydata zapisującego się w naborze zimowym na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 na dowolną formę studiów 

prowadzonych przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach na kierunkach: KOSMETOLOGIA lub DIETETYKA 

i w terminie do dnia 31.01.2023 r. dokonującego wszystkich etapów zapisu na studia, zgodnie z zasadami przyjęć na studia  

w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, publikowanymi na stronie internetowej uczelni. 

2. Koszt opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) w promocji „Zapisz się do 31 stycznia – nie płać wpisowego!” wynosi 0 zł. 

3. Promocja w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 31 stycznia – nie płać wpisowego!” może łączyć się z promocją 

czesnego „Zapisz się do 31 stycznia – rozpocznij ze zniżką!” – oferowaną przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną  

w Katowicach.  

4. W przypadku odstąpienia od podjęcia studiów kandydat jest zobowiązany do wniesienia administracyjnej opłaty 
rekrutacyjnej w wysokości 85,00zł.  

5. Wszelkie pytania dotyczące promocji w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 31 stycznia – nie płać wpisowego!” 

należy kierować mailowo na adres  rekrutacja@swsm.pl lub telefonicznie pod nr: (32) 207 27 10. 

6. Kwestie sporne związane z zasadami promocji w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 31 stycznia – nie płać 
wpisowego!” rozstrzygane są polubownie, w porozumieniu z kandydatem, przez zwierzchnika Biura Rekrutacji, nadzorującego 

prawidłowy przebieg wszelkich procesów rekrutacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o sporze. 

 

 

Przyjęłam/przyjęłam do wiadomości ………………………………………………………………………….. 

 (data i podpis) 
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