
 

 

CZESNE – wysokość opłat za naukę w Wyższej Szkole Medycznej dla studentów 

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022. 

 

CZESNE: 

 

JEDNOLITE  5-LETNIE (10 semestrów) STUDIA MAGISTERSKIE 

 

I.  FIZJOTERAPIA 
- studia stacjonarne  

 

I   rok   6800 zł/rok 

II  rok  7700 zł/rok 

III rok  8800 zł/rok 

IV rok  8900 zł/rok 

V  rok  7800 zł/rok 

 

- studia niestacjonarne  

 

I   rok   6800 zł/rok 

II  rok  7700 zł/rok 

III rok  8800 zł/rok 

IV rok  8900 zł/rok 

V  rok  7800 zł/rok 

 

 

 

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE 

 
-studia niestacjonarne  2800 zł/semestr 

 

Poziom AB- Absolwenci 5-letnich liceów medycznych- 2 semestry 

Poziom  C  - Absolwenci 2-letnich szkół medycznych zawodowych- 3 semestry 

Poziom  D  - Absolwenci 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych- 2 semestry 

 

STUDIA I STOPNIA : 

 

I ROK 

 

I. KOSMETOLOGIA 
- studia stacjonarne 6300 zł /rok 

- studia niestacjonarne 6300 zł/rok 

 

II. RATOWNICTWO MEDYCZNE 
- studia niestacjonarne 6500 zł/rok 

 

III. PIELĘGNIARSTWO (6 semestrów) 
- studia stacjonarne 7200 zł/rok 

 

IV. PIELĘGNIARSTWO (7 semestrów) 
- studia niestacjonarne 7200 zł/rok 

 

       

II ROK 

 

I. KOSMETOLOGIA 



- studia stacjonarne 6300 zł /rok 

- studia niestacjonarne 6300 zł/rok 

 

II. RATOWNICTWO MEDYCZNE 
- studia niestacjonarne 7500 zł/rok 

III. PIELĘGNIARSTWO (6 semestrów) 
- studia niestacjonarne 7800 zł/rok 

 

IV. PIELĘGNIARSTWO (7 semestrów) 
- studia stacjonarne 7800 zł/rok 

 

 
 

III ROK 

 

 

I. KOSMETOLOGIA 
- studia stacjonarne 6300 zł /rok 

- studia niestacjonarne 6300 zł/rok 

 

II. RATOWNICTWO MEDYCZNE 
- studia niestacjonarne 7600 zł/rok  

 

III       PIELĘGNIARSTWO (6 semestrów) 
- studia stacjonarne 7800 zł/rok 

 

      IV  PIELĘGNIARSTWO (7 semestrów) 
- studia niestacjonarne 7800 zł/rok 

IV ROK 

 

 

      PIELĘGNIARSTWO (7 semestrów) 
- studia niestacjonarne 3900 zł/rok 

 
 

STUDIA II STOPNIA : 

  

 

I ROK 
              KOSMETOLOGIA (uzupełniające, magisterskie, 4 semestry) 

- studia niestacjonarne 6300 zł/rok 

 

             
         PIELĘGNIARSTWO  (uzupełniające, magisterskie, 4 semestry) 

- studia niestacjonarne 6700 zł/rok 

 

II ROK 
           KOSMETOLOGIA (uzupełniające, magisterskie, 4 semestry) 

   - studia niestacjonarne 6300 zł/rok 

 

 

         PIELĘGNIARSTWO  (uzupełniające, magisterskie, 4 semestry) 

- studia niestacjonarne 6900 zł/rok 

 

 

 



 STUDIA PODYPLOMOWE ,OPŁATY: 

 

           WYTYCZNE GCP (Good Clinical Practice) , MONITOROWANIE  

I KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH W PRAKTYCE 

 Płatność za studia kandydaci będą zobowiązani uiścić na dedykowany rachunek 

Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, w ustalonym terminie. Kwota należna za 

studia podyplomowe może zostać uiszczona w 1 lub 2 ratach, zgodnie z opisem. Raty 

Czesne: 6900 zł - jedna rata 7400 zł (2 raty x 3700 zł) Absolwentom Wyższej Szkoły 

Medycznej oraz szkoleń Soft Communication przysługuje zniżka w wysokości 5%. 

 
                                                                                                         

                                                     TERMINY WPŁAT CZESNEGO 

 
Czesne opłaca się w 10 ratach miesięcznych według harmonogramu: 

 

I rata :   do 14 października 2021 r., 

II rata :  do 30 października 2021 r., 

III rata:    do 05 listopada 2021 r., 

IV rata :   do 05 grudnia 2021 r., 

V rata :    do 05 stycznia 2022 r., 

VI rata :   do 05 lutego 2022 r., 

VII rata :  do 05 marca 2022 r., 

VIII rata:  do 05 kwietnia 2022 r., 

IX rata:     do 05 maja 2022 r., 

X rata:      do 05 czerwca 2022 r. 

 

 

Opłaty czesnego  student może dokonać  jednorazowo za rok akademicki lub w 2 ratach 

semestralnie. 

 

Terminy wpłat rat:  

1) 1 rata: do 05 września 2021     –  przy jednorazowej rocznej wpłacie rabat – 5% 

2) 2 raty: 05/09/2021, 28/02/2022 – przy wpłacie semestralnej rabat – 3% 

 

W przypadku zawarcia umowy o kształcenie po dniu 5 września 2021 r., czesne za I rok 

studiów jest płatne w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przez Studenta.  

 

 
                                                                                                                                                                        

                                                                                             

 

                                  

 
 


