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Dwuletnie Policealne Studium Kosmetyczne (dzienne i zaoczne) daje wykształcenie policealne zawodowe,
a absolwentki mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik
usług kosmetycznych.
Studium istnieje od 1991r., posiada uprawnienia szkoły publicznej.
W Studium Dziennym liczba godzin nauki w tygodniu wynosi 28, a zajęcia trwają od poniedziałku do czwartku.
W Studium Zaocznym zjazdy organizowane się dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Po pierwszym i po drugim roku nauki, obowiązuje praktyka zawodowa w ilości 80 godz.
Wszystkie wykłady i ćwiczenia odbywają się w budynku Policealnego Studium Kosmetycznego.
Studium posiada dobrze wyposażone: sale wykładowe, pracownie kosmetyczne, pracownię chemii, pracownię
fizykoterapii oraz bibliotekę i czytelnię z dostępem do Internetu.
Na terenie Studium znajduje się bufet.
Warunkiem przyjęcia do Studium jest złożenie następujących dokumentów:
- świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do podjęcia nauki w zawodzie
technika usług kosmetycznych,
- podania,
- formularz
- trzech zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
- dowód osobisty ( ksero)
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Opłatę rekrutacyjną w wysokości 30 zł* należy uiścić na swój indywidualny numer rachunku bankowego po
uprzednim zarejestrowaniu się na stronie https://wszpziu.pl. Płatność należy uregulować w ciągu miesiąca od
momentu dostarczenia dokumentów do rekrutacji.
Słuchacze przyjmowani są od 01.01.2016 r. bez egzaminów wstępnych, na podstawie kolejności zgłoszeń.
Nauka w Studium jest odpłatna. W roku szkolnym 2016/2017 i wynosi:

czesne za cały rok szkolny
1900 zł

DZIENNE i ZAOCZNE
czesne w dwóch ratach
za semestr
950 zł

czesne w dziesięciu
ratach
10 x 190 zł

* 30 zł do 30.06.2016, po tym terminie wpisowe 60 zł
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Koszt wyprawki wynosi 200 zł (wyprawka – jednorazowa wpłata na ubiór i przybory do zajęć praktycznych, które
są własnością słuchacza). W związku z indywidualnymi wymiarami każdego z słuchaczy, ewentualny zwrot
kosztów w przypadku rezygnacji możliwy tylko i wyłącznie do momentu przesłania zgłoszenia do szycia. Termin
szycia mundurku jest zależny od momentu zaksięgowania płatności.
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