
Eureka - cennik

Strona 1

Kierunki  policealne z tytułem technika I semestr II semestr III semestr IV semestr

KIERUNEK - ZAWÓD

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 149 zł 745 zł 149 zł 745 zł 149 zł 745 zł

99 zł 495 zł 99 zł 495 zł 99 zł 495 zł 99 zł 495 zł

                technik administracji                      149 zł 745 zł 149 zł 745 zł 149 zł 745 zł 149 zł 745 zł

       technik rachunkowości           129 zł 645 zł 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł

technik informatyk 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł

opiekun w domu pomocy społecznej 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł

asystent osoby niepełnosprawnej 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł

opiekunka środowiskowa 99 zł 495 zł 99 zł 495 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

technik weterynarii 260 zł 260 zł 260 zł 260 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

higienistka stomatologiczna 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł

asystentka stomatologiczna 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

technik sterylizacji medycznej 99 zł 495 zł 99 zł 495 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr

KIERUNEK - ZAWÓD

mechanik motocyklowy 285 zł 285 zł 285 zł

technik pojazdów samochodowych 245 zł 245 zł 245 zł 245 zł 245 zł

technik usług fryzjerskich 245 zł 245 zł 245 zł 245 zł

fototechnik 245 zł 245 zł 245 zł 245 zł

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

technik usług kosmetycznych ze specjalizacją 
terapeuta SPA (30 godz.)

1 250 zł 1 250 zł 1 250 zł 1 250 zł

florysta ze  specjalizacją konsultant ślubny 
(20 godz.)

1 300 zł 1 300 zł 1 300 zł 1 300 zł

technik masażysta ze specjalizacją terapeuta 
SPA (30 godz.)

NOWOŚĆ   terapeuta zajęciowy z elementami 
fizjoterapii

opiekun medyczny ze specjalizacją asystenta 
osoby niepełnosprawnej (30 godz.)

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

1 425 zł 1 425 zł 1 425 zł

1 225 zł 1 225 zł 1 225 zł 1 225 zł 1 225 zł

1 225 zł 1 225 zł 1 225 zł 1 225 zł

1 225 zł 1 225 zł 1 225 zł 1 225 zł



Eureka - cennik

Strona 2

Kierunki policealne z tytułem zawodowym I semestr II semestr

KIERUNEK - ZAWÓD

architekt krajobrazu 159 zł 795 zł 169 zł 845 zł

architekt wnętrz 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

biomasażysta 139 zł 695 zł 149 zł 745 zł

dekorator wnętrz 179 zł 895 zł 189 zł 945 zł

fotograf 149 zł 745 zł 159 zł 795 zł

fotoreporter 149 zł 745 zł 159 zł 795 zł

fryzjer 219 zł 219 zł

funkcjonariusz celny 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

grafik komputerowy 189 zł 945 zł 189 zł 945 zł

kosmetyczka 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

mechanik samochodów osobowych 199 zł 995 zł 199 zł 995 zł

operator kamery 189 zł 945 zł 189 zł 945 zł

opiekunka dziecięca 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

organizator usług cateringowych 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

pilot wycieczek 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

179 zł 895 zł 179 zł 895 zł

przedstawiciel medyczny 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

rejestratorka medyczna 139 zł 695 zł 159 zł 795 zł

sekretarka medyczna 139 zł 695 zł 159 zł 795 zł

sekretarka notarialna 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

specjalista dietetyk 139 zł 695 zł 139 zł 695 zł

specjalista ds. kadr 149 zł 745 zł 149 zł 745 zł

specjalista ds. logistyki 159 zł 795 zł 159 zł 795 zł

specjalista ds. reklamy 129 zł 645 zł 129 zł 645 zł

wizażystka/stylistka 159 zł 795 zł 169 zł 845 zł

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

czesne / 
miesiąc 

cena 
semestru

1 095 zł 1 095 zł

podolog

z obsługą programu do rejestracji mMEDICA
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