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ZARZĄDZENIE KANCLERZA 

WYŻSZEJ SZKOŁY KOSMETYKI I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI 

Z DNIA 31.03.2022 r. 

 
 
w sprawie ustalenia zasad wnoszenia i wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2022/2023. 

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 w związku z art. 79 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym  i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 ze zm.) w związku z § 18 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk 

o Zdrowiu w Łodzi zarządzam co następuje: 

 
§1 

 
CZESNE 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 6, za świadczone usługi edukacyjne Student zobowiązany jest uiścić czesne 

za semestr w wysokości 

a) 2.700 zł za studia stacjonarne stopnia I-go (licencjackie) 

b) 3.000 zł za studia niestacjonarne stopnia I-go (licencjackie) 

c) 3.000 zł za studia stacjonarne i niestacjonarne stopnia II-go (magisterskie). 

2. Opłatę czesnego Student może wnieść w formie: 

a) jednorazowej wpłaty za dany semestr z góry do 31 października za semestr zimowy lub 31 marca 

za semestr letni 

b) 6 rat płatnych miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca semestru, z tym, że za pierwszy miesiąc 

nauki w danym semestrze czesne jest płatne najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego semestru.   

3. Wpłaty czesnego należy dokonywać na wskazane w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwe, indywidualne 

konto studenta, prowadzone w ramach konta bankowego Uczelni. 

4. Za każdą nieterminową – miesięczną - wpłatę czesnego Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek 

ustawowych za każdy dzień zwłoki. Jednocześnie Uczelnia ma prawo dochodzić od Studenta naprawienia 

szkody wynikłej z nieterminowej zapłaty czesnego. 

5. Opóźnienie w zapłacie czesnego  wynoszące jeden miesiąc, licząc od ostatniego dnia terminowej zapłaty, 

może spowodować skreślenie Studenta z listy studentów. 

 

§2 

 
SPECJALIZACJE 

 

1. Za świadczone usługi edukacyjne w ramach przedmiotów specjalnościowych realizowanych przez Studentów 

awansem lub jako przedmioty dodatkowe, wykraczające poza program studiów, ustala się następujące 

stawki opłat za dany przedmiot: 

 

– PODOLOGIA                (50 h)  3.500 zł 

– SPA & WELLNESS             (50 h)  2.500 zł 

– WIZAŻ I STYLIZACJA        (50 h)  2.000 zł 

– MAKIJAŻ PERMANENTNY   (30 h)             2.500 zł 

– LASEROTERAPIA               (30h)              2.500 zł 

– TRYCHOLOGIA MEDYCZNA (30h)             2.500 zł 
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§3 

 
STUDIA PODYPLOMOWE 

 
 

1. Za świadczone usługi w ramach prowadzonych studiów podyplomowych uczestnik studiów zobowiązany jest 

uiszczać czesne w wysokości: 

a) 5.000 zł (2.500 zł za semestr zimowy i 2.500 zł za semestr letni) 

b) 4.400 zł w przypadku, gdy uczestnik realizuje studia podyplomowe, będąc jednocześnie studentem 

studiów magisterskich (2.200 zł za semestr zimowy i 2.200 zł za semestr letni) lub absolwentem 

studiów licencjackich w WSKiNoZ. 

2. Opłatę związaną ze studiami podyplomowymi uczestnik studiów może wnieść w formie jednorazowej wpłaty 

za dany semestr z góry do 31 października za semestr zimowy lub 31 marca za semestr letni, z tym że I 

ratę w wysokości 10 % czesnego za całe studia musi uiścić w terminie 7 dni przed terminem I zjazdu. 

 

 
§4 

 
OPŁATY DODATKOWE 

 

Student obowiązany jest uiścić dodatkowe opłaty w przypadku: 
 

– opłata rekrutacyjna        85  zł 

– opłata za reaktywowanie studenta      200 zł 

– opłata za wydanie legitymacji studenckiej      22 zł 

– opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej      33 zł  

– opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów    20 zł 

– opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu    20 zł 

– opłata za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów (innego niż wymieniony 

            w art. 77 ust. 2 ustawy)                   20 zł 

– opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu (innego niż wymieniony 

           w art. 77 ust. 2 ustawy)                   20 zł 

– opłata za udział w zajęciach z przedmiotu realizowanego w ramach wyrównania różnic  

            programowych za każdy przypisany przedmiotowi punkt ECTS 

a) 150 zł – pracownia kosmetyki 

b) 100 zł – pozostałe przedmioty 

– opłata za  ponowny udział w zajęciach z przedmiotu realizowanego w ramach powtarzania  

            przedmiotu (np. z powodu wpisu warunkowego na kolejny semestr studiów) za każdy  

            przypisany przedmiotowi punkt ECTS 

a) 150 zł – pracownia kosmetyki 

b) 100 zł – pozostałe przedmioty 

– opłata za egzamin  z potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią za każdy  

            przypisany przedmiotowi punkt ECTS - 100 zł 

– opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu licencjackiego                              1000 zł 

– opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu magisterskiego                             1000 zł 

– opłata za wydanie dokumentów i zaświadczeń z akt archiwalnych                           40 zł 
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§5 

 
SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT 

 

1. Wszystkie powyższe opłaty można dokonywać przelewem na wskazane w systemie Wirtualny Dziekanat, 

właściwe, indywidualne konto studenta, prowadzone w ramach konta bankowego Uczelni. 

 
§6 

 
BONIFIKATY 

 

1. Studentowi studiów I stopnia, który jednocześnie jest słuchaczem Publicznej Policealnej Szkoły 

Kosmetycznej w Łodzi  przy ul. Wileńskiej 53/55 lub Policealnej Szkoły Medyczno-Kosmetycznej dla 

Młodzieży w Łodzi przy ul. Wileńskiej  53/55, przysługuje bonifikata od czesnego w wysokości 50 % kwoty 

czesnego w każdym semestrze nauki. 

2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w pkt 1, jest złożenie przez studenta zaświadczenia 

potwierdzającej status słuchacza tej szkoły w danym semestrze.   

3. Student studiów II stopnia, będący absolwentem studiów licencjackich w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk 

o Zdrowiu w Łodzi, zwolniony jest z opłaty rekrutacyjnej. Jednocześnie przysługuje mu tzw. zniżka 

kontynuacyjna – tj. zmniejszone do 2.400 zł za semestr (rata 400 zł). 

4. Absolwenci Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy WSKiNoZ w Łodzi płacą 2.400 zł za semestr na 

studiach pierwszego stopnia. 

5. Absolwenci Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Łodzi  przy ul. Wileńskiej 53/55 lub Policealnej 

Szkoły Medyczno-Kosmetycznej przy ul. Wileńskiej  53/55 płacą 2.400 zł za semestr na studiach pierwszego 

stopnia. Absolwenci obu szkół nie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. 

 
§7 

 
CZESNE – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

 

1. Student przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest do uiszczenia 

opłaty za studia w wysokości stanowiącej iloczyn punktów ECTS wynikających z opracowanego dla niego 

Indywidualnego Programu Studiów oraz opłaty za każdy przypisany przedmiotowi punkt ECTS w wysokości: 
a) 150 zł – pracownia kosmetyki 

b) 100 zł – pozostałe przedmioty 

        2. Opłatę Student może wnieść w formie: 

a) jednorazowej opłaty za cały okres studiów z góry do dnia 31 października w przypadku, gdy Student 

rozpoczyna naukę w semestrze zimowym lub do dnia 31 marca, w przypadku gdy student rozpoczyna 

naukę w semestrze letnim lub 

b) czesnego płatnego semestralnie, z tym zastrzeżeniem, iż minimalna opłata za jeden semestr nauki 

wynosić będzie 3000 zł płatne: 

- jednorazowo do dnia 31 października za semestr zimowy i do 31 marca za semestr letni lub 

- ratalnie – w 6 ratach miesięcznych po 500,00 zł/m-c , płatnych w terminie do dnia 10 każdego 

miesiąca, z tym że za pierwszy miesiąc nauki w danym semestrze czesne jest płatne do dnia 

rozpoczęcia danego semestru. 

3. Różnicę powstałą pomiędzy całkowitym kosztem studiów, a opłatą wynikającą z przyjętego sposobu zapłaty 

Student zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2022 r.  
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