FAQ
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jak mogę zapisać się na Studium Psychodietetyki i zaburzeń odżywiania?
1. Zapisu na Studium można dokonać on-line.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rymkiewiczsystem.pl
3. W czasie wypełniania formularza prosimy o podanie danych osobowych i
kontaktowych oraz sposobu płatności za Studium.
4. W razie wszelkich trudności związanych z procesem rejestracji prosimy o kontakt na
maila p.grzelczak@olgarymkiewicz.pl.
5. Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz zastrzega sobie
możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.
Czy za Studium muszę zapłacić w momencie składania dokumentów?
1. W momencie zapisu na Studium Uczestnik uiszcza jedynie opłatę rekrutacyjną w
wysokości 400 zł.
Czy za Studium mogę zapłacić w ratach?
Tak, proponujemy naszym Uczestnikom opłatę comiesięczną, kwartalną lub pierwszą
wyższą ratę, a każdą kolejną opłatę miesięczną odpowiednio pomniejszoną.
Co decyduje o przyjęciu na Studium? Czy mogę wziąć udział w rekrutacji Studium,
jeżeli jeszcze nie zakończyłem/am studiów wyższych?
Warunkiem koniecznym dla wszystkich Uczestników jest:
1. Wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego.
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
3. Posiadanie wyższego wykształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie) na kierunkach: lekarskim, dietetyka, technologia
żywności, psychologia, pielęgniarstwo, pedagogika i pokrewne.
4. Jeżeli jednak jesteś w trakcie trwania studiów, możesz starać się o przyjęcie po
wcześniejszej rozmowie kwalifikacyjnej ze względu na praktyczny wymiar zajęć.
5. Zgłoszenia będą rozpatrywane każdorazowo w sposób indywidualny.
6. Po informacji o przyjęciu na Studium, uzupełnienie Umowy o świadczeniu usług
edukacyjnych z Uczestnikiem Studium.
7. Wpłata comiesięcznej lub kwartalnej opłaty za Studium w określonym terminie.
W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych, decyduje również kolejność zgłoszeń i
dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Weryfikacji dokumentów dokonuje Centrum Psychoterapii,
Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz.
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Do kiedy trwa rekrutacja na Studium?
Rekrutacja trwa do 04.09.2022 roku, czyli 3 tygodnie przed rozpoczęciem Studium. Po tym
terminie jest możliwość zgłoszenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub
mailowym.
Kiedy i w jakiej formie mogę uzyskać informację o przyjęciu do Studium?
Uczestnik otrzyma informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Studium od Centrum
Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz w formie elektronicznej z adresu
mailowego biuro@olgarymkiewicz.pl.
Czy istnieje możliwość otrzymania faktury za Studium?
Tak, istnieje możliwość wystawienia faktury za Studium. Jeśli chcą Państwo otrzymać
fakturę prosimy o zaznaczenie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym oraz o podanie
pełnych danych do jej wystawienia.
Kiedy poznam terminarz i harmonogram zajęć Studium?
O harmonogramie zjazdów poinformujemy Cię mailowo tak szybko jak będzie to możliwe.
W jakich dniach odbywają się zjazdy Studium?
Cykl zajęć sobota- niedziela.
Jak długo trwa Studium?
Studium trwa przez okres 11 miesięcy.
Jaki jest koszt Studium?
1) Opłata rekrutacyjna jest stała i wynosi 400 zł.
2) Opłata za Studium 2022/2023 wynosi 690 zł/m-c przez 11 miesięcy. Istnieje
możliwość opłaty kwartalnej 3 raty x 2490 zł lub uiszczenie pierwszej raty w
wysokości 2490 zł, a każda kolejna rata wyniesie 510 zł/m-c.
Kiedy rozpoczyna się Studium?
Pierwszy zjazd rozpoczyna się w sobotę 24.09.2022 roku.
Jaki dokument otrzymam po ukończeniu Studium?
Dyplom ukończenia Studium Psychodietetyki i zaburzeń odżywiania.
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Czy przysługuje mi zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku rezygnacji ze Studium?
Zwrot opłaty rekrutacyjnej nie przysługuje Uczestnikom, gdyż opłata ta jest bezzwrotna. Jeśli
Studium się nie odbędzie z przyczyn Organizatora opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona.
Jakie są terminy zjazdów?
Terminy zjazdów ustalane są przez Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga
Rymkiewicz w harmonogramie zjazdów, który zostaje przekazany mailowo Uczestnikom po
zakończeniu rekrutacji.
Czy obecność na zjazdach jest obowiązkowa?
Obecność na zjazdach jest obowiązkowa. Obowiązuje minimum 80% obecności. Kwestię
ewentualnej nieobecności należy skonsultować z prowadzącym zajęcia na Studium.
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