
Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 do umowy o studiowanie w Ateneum – Szkole Wyższej z siedzibą w Gdańsku  

Wysokość opłat za studia PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) i terminy ich wnoszenia dla studentów naboru  2017/2018: 

System - 10 rat w roku 

STUDIA STACJONARNE 
 

kierunek  EUROPEISTYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

  PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE  

  FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, germańska, włoska, szwedzka) 

                        termin raty 
semestr 

pierwszy 

semestr 

drugi 

semestr 

trzeci 

semestr 

czwarty 

semestr 

piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 

28 lutego (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 28 
lutego 

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł 
Razem 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 2010 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 
kierunek  PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE   

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 

piątej racie 
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy 

– w dniu jej zawarcia do 30 
września/do 28 lutego (dot. sem. I) 

Kolejne semestry: do 15 września/do 
15 lutego 

350 zł  350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 

do 15 października/ do 15 marca 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 listopada/ do 15 kwietnia 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 grudnia/ do 15 maja 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 stycznia/ do 15 czerwca 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 410 zł 
Razem 1750 zł 1750 zł 1750 zł 1750 zł 1750 zł 1810 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 
  1700 zł 1700 zł 1700 zł 1700 zł 1700 zł 1760 zł 

 
kierunek  EUROPEISTYKA 

termin raty semestr 

pierwszy semestr drugi semestr 

trzeci 
semestr 

czwarty 
semestr 

piąty semestr szósty 
            + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 28 
lutego (dot. sem. I) 

Kolejne semestry: do 15 września/do 15 
lutego 

370 zł  370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 października / do 15 marca 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 430 zł 
Razem 1850 zł 1850 zł 1850 zł 1850 zł 1850 zł 1910zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 
  1800 zł 1800 zł 1800 zł 1800 zł 1800 zł 1860 zł 

 
kierunek  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, germańska, włoska, szwedzka) 

 termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł 

w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 

w dniu jej zawarcia do 30 września/do 
28 lutego (dot. sem. I) 

Kolejne semestry: do 15 września/do 15 
lutego 

410 z 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 470 zł 

Razem 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2110zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 

 
 

 



STUDIA STACJONARNE 

System - 10 rat w roku 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka w Kształceniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym; Muzykoterapia; Impresariat Muzyczny 

                        termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 

28 lutego (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 28 

lutego 

610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 

do 15 października / do 15 marca 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 670 zł 
Razem 3050 zł 3050 zł 3050 zł 3050 zł 3050 zł 3110 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3060 zł 
 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka Estradowa 

                        termin raty 
semestr 

pierwszy 

semestr 

drugi 

semestr 

trzeci 

semestr 

czwarty 

semestr 

piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 

w dniu jej zawarcia do 30 września/do 
28 lutego (dot. sem. I) 

Kolejne semestry: do 30 września/do 28 
lutego 

750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 października / do 15 marca 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 810 zł 

Razem 3750 zł 3750 zł 3750 zł 3750 zł 3750 zł 3810 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3760 zł 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 
Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka w Kształceniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym; Muzykoterapia; Impresariat Muzyczny 

                        termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 

28 lutego (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 28 

lutego 

610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 

do 15 października / do 15 marca 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 610 zł 670 zł 
Razem 3050 zł 3050 zł 3050 zł 3050 zł 3050 zł 3110 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3060 zł 
 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka Estradowa 

                        termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 

28 lutego (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 28 

lutego 

750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 października / do 15 marca 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 810 zł 

Razem 3750 zł 3750 zł 3750 zł 3750 zł 3750 zł 3810 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3760 zł 

 



Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 do umowy o studiowanie w Ateneum – Szkole Wyższej z siedzibą w Gdańsku  

Wysokość opłat za studia PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) i terminy ich wnoszenia dla naboru  2017/2018: 

STUDIA STACJONARNE 
System - 12 rat w roku 

kierunek  EUROPEISTYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

  PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE  

  FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, germańska, włoska, szwedzka) 

                        termin raty 
semestr 

pierwszy 

semestr 

drugi 

semestr 

trzeci 

semestr 

czwarty 

semestr 

piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  

w szóstej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 

w dniu jej zawarcia do 30 września/do 
31 marca (dot. sem. I) 

Kolejne semestry: do 30 września/do 31 
marca 

327 zł 327 zł 327 zł 327 zł  327 zł 327 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 
do 15 listopada / do 15 maja 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 
do 15 grudnia / do 15 czerwca 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł  327 zł 327 zł 
do 15 stycznia / do 15 lipca 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 

do 15 lutego / do 15 sierpnia 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 327 zł 387 zł 

Razem 1962 zł 1962 zł 1962 zł 1962 zł 1962 zł 2022 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 
kierunek  PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE   

termin raty semestr 

pierwszy 
semestr 

drugi 
semestr 

trzeci 
semestr 

czwarty 
semestr 

piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 

szóstej racie 
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy 

– w dniu jej zawarcia do 15 
września/do 15 marca (dot. sem. I) 

Kolejne semestry: do 15 września/do 
15 marca 

293 zł  293 zł  293 zł  293 zł  293 zł  293 zł  

do 15 października/ do 15 kwietnia 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 
do 15 listopada/ do 15 maja 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 
do 15 grudnia/ do 15 czerwca 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 
do 15 stycznia/ do 15 lipca 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 
do 15 lutego / do 15 sierpnia 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 293 zł 353 zł 

Razem 1758 zł 1758 zł 1758 zł 1758 zł 1758 zł 1818 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  1700 zł 1700 zł 1700 zł 1700 zł 1700 zł 1760 zł 
 
kierunek  EUROPEISTYKA 

termin raty semestr 

pierwszy semestr drugi semestr 

trzeci 
semestr 

czwarty 
semestr 

piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  

w szóstej racie 
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 

w dniu jej zawarcia do 15 września/do 15 
marca (dot. sem. I) 

Kolejne semestry: do 15 września/do 15 
marca 

310 zł  310 zł  310 zł  310 zł  310 zł  310 zł  

do 15 października/ do 15 kwietnia 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 
do 15 listopada/ do 15 maja 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 
do 15 grudnia/ do 15 czerwca 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 
do 15 stycznia/ do 15 lipca 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 
do 15 lutego / do 15 sierpnia 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 310 zł 370 zł 

Razem 1860 zł 1860 zł 1860 zł 1860 zł 1860 zł 1920zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  1800 zł 1800 zł 1800 zł 1800 zł 1800 zł 1860 zł 
 

kierunek  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, germańska, włoska, szwedzka) 

 termin raty 
semestr 

pierwszy 

semestr 

drugi 

semestr 

trzeci 

semestr 

czwarty 

semestr 

piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł 
w szóstej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 15 września/do 

15 marca (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 15 września/do 15 
marca 

343 z 343 z 343 z 343 z 343 z 343 z 

do 15 października/ do 15 kwietnia 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 

do 15 listopada/ do 15 maja 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 

do 15 grudnia/ do 15 czerwca 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 

do 15 stycznia/ do 15 lipca 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 

do 15 lutego / do 15 sierpnia 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 343 zł 403 zł 

Razem 2058 zł 2058 zł 2058 zł 2058 zł 2058 zł 2118zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 



STUDIA STACJONARNE 

System - 12 rat w roku 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka w Kształceniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym; Muzykoterapia; Impresariat Muzyczny 

                        termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w szóstej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 

31 marca (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 31 marca 

510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 listopada / do 15 maja 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 grudnia / do 15 czerwca 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 stycznia / do 15 lipca 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 lutego / do 15 sierpnia 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 570 zł 

Razem 3060 zł 3060 zł 3060 zł 3060 zł 3060 zł 3120 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3060 zł 
 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka Estradowa 

                        termin raty 
semestr 

pierwszy 

semestr 

drugi 

semestr 

trzeci 

semestr 

czwarty 

semestr 

piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 

31 marca (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 31 marca 

627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 listopada / do 15 maja 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 grudnia / do 15 czerwca 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 stycznia / do 15 lipca 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 lutego / do 15 sierpnia 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 687 zł 

Razem 3762 zł 3762 zł 3762 zł 3762 zł 3762 zł 3822 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3760 zł 

 
STUDIA NIESTACJONARNE 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka w Kształceniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym; Muzykoterapia; Impresariat Muzyczny 

                        termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 

w dniu jej zawarcia do 30 września/do 
31 marca (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 31 marca 

510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 listopada / do 15 maja 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 grudnia / do 15 czerwca 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 stycznia / do 15 lipca 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 

do 15 lutego / do 15 sierpnia 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 510 zł 570 zł 

Razem 3060 zł 3060 zł 3060 zł 3060 zł 3060 zł 3120 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3060 zł 
 

Kierunek: PEDAGOGIKA 

Specjalność: Animacja Muzyki Estradowej  

Specjalizacja: Muzyka Estradowa 

                        termin raty 
semestr 

pierwszy 

semestr 

drugi 

semestr 

trzeci 

semestr 

czwarty 

semestr 

piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 

31 marca (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 31 marca 

627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 listopada / do 15 maja 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 grudnia / do 15 czerwca 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 stycznia / do 15 lipca 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 

do 15 lutego / do 15 sierpnia 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 627 zł 687 zł 

Razem 3762 zł 3762 zł 3762 zł 3762 zł 3762 zł 3822 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3700 zł 3760 zł 

 


