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REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI
I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
§ 1.
PRZEPISY OGÓLNE
1. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, zwana dalej
„uczelnią”, została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu nr DSW-3-4001-692/TT/04 z dnia 16 września 2004 roku pod numerem
porządkowym 161.
2. Uczelnia została wpisana do elektronicznego rejestru uczelni niepublicznych pod
numerem 305.
3. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024) zwanej dalej
„ustawą”, przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu.
4. Uczelnia ma osobowość prawną.
5. Uczelnia jest uczelnią zawodową, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy.
6. Siedzibą uczelni jest miasto Poznań.
7. Nadzór nad uczelnią sprawują:
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz minister właściwy
do spraw zdrowia; założyciel – w zakresie określonym w statucie.
§ 2.
OPŁATA REKRUTACYJNA
1. Opłatę rekrutacyjną dla kandydatów na studia ustala się w wysokości 85 zł.
2. Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na rachunek bankowy Uczelni.
§ 3.
CZESNE
1. Wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku rozpoczynających studia w
roku akademickim 2021/2022 na poszczególnych kierunkach studiów określona
jest w poniższych tabelach:
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Wyciąg z Regulaminu opłat za studia Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I w Poznaniu rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

Kierunek: MEDYCYNA ESTETYCZNA
ilość semestrów

ilość rat

4

4

wysokość czesnego w
złotówkach (1 rata)
5000 zł

2. Wysokość czesnego dla studentów starszych lat studiów, którzy rozpoczęli je
wcześniej niż w roku akademickim 2021/2022 nie ulega zmianie w stosunku do
określonej w indywidualnych umowach z Uczelnią o warunkach odpłatności za studia.
3. Załącznikiem od niniejszego Regulaminu opłat jest wykaz opłat administracyjnych.
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Załącznik nr 1

Wykaz opłat administracyjnych na rok akademicki 2021/2022

LP

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

1.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia

85 zł

2.

Duplikat indeksu
Opłata za wydanie odpisu dyplomu w języku
angielskim
Dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym (za
każdy dodatkowy odpis)
Opłata za wydanie suplementu w języku
angielskim
Dodatkowy odpis dyplomu (duplikat)

6 zł

3.
4.
5.
6.
7.

Dodatkowy odpis suplementu (duplikat)
Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji
8.
studenckiej
9. Duplikat legitymacji studenckiej
Opłata za uwierzytelnienie dokumentów
10.
przeznaczonych do obrotu za granicą
11. Dodatkowa specjalność/specjalizacja

20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
22 zł
33 zł
26 zł
1 200 zł

12. Opłata reaktywacyjna

300 zł

13. Opłata za przedłużenie sesji

200 zł

14. Duplikat karty okresowych osiągnięć studenta

20 zł

15.

Powtarzanie przedmiotu (ponowne uczestnictwo w
zajęciach z niezaliczonego przedmiotu)

16. Odsetki za nieterminowe opłaty za naukę
17. Wyprawka dla studentów kierunku Kosmetologia
18.

Obóz sportowy dla kierunków: Wychowanie
Fizyczne, Ratownictwo Medyczne

19. Różnice programowe
20. Wyrównanie kierunkowe (Studia II stopnia)

200 zł
Ustawowe
300 zł
330 zł-1500 zł (w zależności od
kierunku
i liczby dni obozu)
200zł (za każdy dodatkowy
przedmiot, nie więcej niż 1000zł)
400 zł

21.

Dodatkowy odpis świadectwa - studia
podyplomowe (duplikat)

20 zł

22.

Opłata za przeprowadzenie procedury
potwierdzenia efektów uczenia się

200 zł za każdy przedmiot, nie
więcej niż 1000 zł

Opłata administracyjna z tytułu zużycia sprzętu i
23. materiałów w jednostce przyjmującej na praktykę
zawodową
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100 – 250 zł

