
 

Małopolskie Centrum Edukacji 
ul. Podhalańska 4 

34-700 Rabka-Zdrój 
www.malopolska.edu.pl 

Rabka-Zdrój, dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

1. Rekrutacja na semestr zimowy prowadzona jest w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 31 marca 

2022 r.  

2. Warunkiem zapisu na studia jest przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line (dostępnego               

na stronie internetowej: www.malopolska.edu.pl) oraz następujących dokumentów w wersji 

papierowej: 

 podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – dostępne na stronie internetowej: 

www.malopolska.edu.pl 

 odpis dyplomu - oryginał 

 kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 

 dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie) 

 dwa uzupełnione oraz podpisane egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych - 

dostępne na stronie internetowej: www.malopolska.edu.pl 

 potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (150,00 zł) 

 kserokopia podania o przyjęcie na studia podyplomowe (podanie powinno być skserowane 

wraz ze zdjęciem legitymacyjnym w prawym górnym rogu dokumentu) 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych 

organizowanych przez Małopolskie Centrum Edukacji (dotyczy zwolnienia z opłaty 

wpisowej). 

 

Dokumenty należy przesłać do 7 dni od daty zgłoszenia na adres: 

Małopolskie Centrum Edukacji  

ul. Podhalańska 4 

34-700 Rabka- Zdrój 

 

3. Opłatę wpisową należy wpłacić do 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego                     

na nr rachunku bankowego: 51 1090 2141 0000 0001 4953 7867 (Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła 

Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 14, tytułem: Opłata wpisowa, 

kierunek: ......) 

Z obowiązku wpłaty wpisowego są zwolnieni absolwenci studiów podyplomowych, organizowanych 

przez Małopolskie Centrum Edukacji. 

 

4. Ceny promocyjne uzależnione są od daty zgłoszenia i wpłaty wpisowego. 

 

5. Osoby zapisane na semestr letni w terminie: 03.01.2022 r. – 31.01.2022 r. obowiązują ceny 

promocyjne (warunkiem uzyskania promocji jest wpłata wpisowego: 150 zł – do 7 dni od daty 

zgłoszenia): 

 CENA/SEMESTR 

 

DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW Z WYJĄTKIEM: 
 

 Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) 

 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 

 

1200 zł 



 

Małopolskie Centrum Edukacji 
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6. Osoby zapisane na semestr letni w terminie: 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r. obowiązują ceny 

promocyjne (warunkiem uzyskania promocji jest wpłata wpisowego: 150 zł – do 7 dni od daty 

zgłoszenia): 

 

 

7. Osoby zapisane na semestr letni w terminie: 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. obowiązują ceny 

katalogowe: 

 

 

8. Osoby podejmujące studia na minimum 2 kierunkach jednocześnie, obowiązuje opłata promocyjna  

w wysokości 1200 zł/semestr. W przypadku rezygnacji z dodatkowego kierunku studiów, 

uprawniającego do ceny promocyjnej, będzie obowiązywała opłata zgodna z datą zapisu na studia.  

9. Osoby, które w okresie studiowania jednego kierunku, podejmują naukę na kolejnym kierunku 

studiów (jeśli przez minimum jeden semestr słuchacz studiuje na 2 kierunkach jednocześnie), 

obowiązuje opłata 1200 zł/semestr na nowo wybranym kierunku studiów. 

10. Informacja o przyjęciu na studia zostanie przesłana pocztą elektroniczną. 

 

DLA KIERUNKÓW: 
 

 Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) 

 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 

 

1400 zł 

 CENA/SEMESTR 

 

DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW Z WYJĄTKIEM: 
 

 Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) 

 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 

 

1350 zł 

 

DLA KIERUNKÓW: 
 

 Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) 

 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 

 

1500 zł 

 CENA/SEMESTR 

 

DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW Z WYJĄTKIEM: 
 

 Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) 

 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 

 

1500 zł 

 

DLA KIERUNKÓW: 
 

 Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) 

 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 

 

1700 zł 
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11. Terminarz zjazdów oraz szczegółowe harmonogramy będą dostępne na platformie e-learningowej. 

 

12. Warunki regulaminu mogą ulec zmianie, jednak promocja, która została już uwzględniona, będzie 

decydować o cenie ostatecznej. 

 

 


