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ZARZĄDZENIE nr 15/2014 
Rektora Ateneum – Szkoły Wyższej 
w Gdańsku z dnia 28.05.2014 roku 

 
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za studia w Ateneum – Szkole Wyższej  
w Gdańsku i terminów ich wnoszenia w roku akademickim 2014/2015  
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 oraz dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013 
oraz 2013/2014. 
 
Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2012 roku poz.572 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu „Ateneum-
Szkoły Wyższej” w Gdańsku, zmienionego przez Założyciela  w dniu 30.03.2012 r., 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
 

1. Ustalam wysokość opłat za studia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia  w roku akademickim 2014/2015: 

 

1)  Na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa, na kierunku Europeistyka 
oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, w formie studiów stacjonarnych           
i niestacjonarnych pierwszego stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia 
oraz na kierunku Europeistyka w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych 
drugiego stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2)  Na Wydziale Studiów Edukacyjnych, na kierunku Pedagogika oraz Nauki o Rodzinie 
w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, stanowiące 
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz na kierunku Pedagogika w formie 
studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia, stanowiące załącznik 
nr 4 do zarządzenia. 

3) Na Wydziale Neofilologicznym, na kierunku Filologia, specjalności: Filologia 
angielska, Filologia włoska, Filologia hiszpańska, Filologia germańska w formie 
studiów stacjonarnych       i niestacjonarnych pierwszego stopnia stanowiące 
załącznik nr 5 do zarządzenia oraz kierunku Filologia w formie studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na specjalności: Filologia 
angielska, hiszpańska i włoska stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia. 

 
§ 2 

 
1. Wysokość opłat za studia i terminy ich wnoszenia dla studentów, którzy rozpoczęli 

studia w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014: 
 

 1)  Na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa, na kierunku Europeistyka 
oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, w formie studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego stopnia, określa załącznik nr 7  
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do zarządzenia oraz na kierunku Europeistyka w formie studiów niestacjonarnych 
drugiego stopnia, określa załącznik nr 8 do zarządzenia. 
2) Na Wydziale Studiów Edukacyjnych, na kierunku Pedagogika oraz Nauki  
o Rodzinie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, 
określa załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz na kierunku Pedagogika  
w formie studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, określa załącznik nr 10  
do zarządzenia. 
3) Na Wydziale Neofilologicznym, na kierunku Filologia, specjalności: Filologia 
angielska, Filologia włoska, Filologia hiszpańska w formie studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego stopnia, określa załącznik nr 11 do zarządzenia. 

 
§ 3 

1. Ustalam wysokość zniżek w opłatach za studia w roku akademickim 2014/2015  
dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2014/2015: 

  
  

1) Członkom rodzin (przez członka rodziny studenta rozumie się: jego małżonka, 
dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte  
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz rodzeństwo studenta) studentów, 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015, przysługuje zniżka  
w wysokości 15% wysokości opłat za studia, dla każdej kolejnej osoby z rodziny. 
Zniżka przysługuje na wniosek członka rodziny  złożony w terminie do 15 
października 2014 roku w semestrze zimowym oraz do 15 marca 2015 roku  
w semestrze letnim. W przypadku rozpoczęcia studiów w roku akademickim 
2014/2015 jednocześnie przez dwóch lub więcej członków rodziny, gdzie opłaty  
są różne dla tych osób, zniżka przysługuje osobie rozpoczynającej studia na kierunku, 
na którym wysokość opłat jest niższa.  
2) Studentom Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, którzy podejmują studia  
na drugim kierunku w roku akademickim 2014/2015, przysługuje zniżka w wysokości 
25% wysokości opłat za studia na drugim kierunku pod warunkiem studiowania  
w roku akademickim 2014/2015 jednocześnie na obu kierunkach. W razie rezygnacji 
bądź skreślenia z listy studentów w roku akademickim 2014/2015 na kierunku 
podstawowym, student traci prawo do zniżki i zobowiązany jest pokryć należność 
Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z tytułu opłat za studia na drugim kierunku  
w pełnej wysokości, która zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu studiowania 
przez Studenta w danym semestrze według zasad określonych w niniejszym 
zarządzeniu. 
3) Studentom, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2014/2015 studia  
na podstawie skierowania z Urzędu Gminy, i są zameldowanymi na stałe 
mieszkańcami gmin wchodzących w skład Związku Gmin Pomorskich przysługuje 
zniżka w wysokości 5% opłat za studia. 
4) Zniżki wymienione w § 3ust. 1 punkt 1, 2 i 3, nie sumują się. 
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5) Zniżki wymienione w § 3 ust. 1 punkt 1, 2 i 3, nie dotyczą studentów 
korzystających z dofinansowania w ramach realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków europejskich. 

§ 4 
 
 

    1.  Ustalam wysokość zniżek w opłatach za studia w roku akademickim 2014/2015  
         dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013  
         oraz 2013/2014: 

  
  

1) Studentom Ateneum–Szkoły Wyższej w Gdańsku, którzy podejmują studia  
na drugim kierunku w roku akademickim 2014/2015, przysługuje zniżka w wysokości 
25% wysokości opłat za studia na drugim kierunku pod warunkiem studiowania  
w roku akademickim 2014/2015  jednocześnie na obu kierunkach. W razie rezygnacji 
bądź skreślenia z listy studentów w roku akademickim 2014/2015 na kierunku 
podstawowym, student traci prawo do zniżki i zobowiązany jest pokryć należność 
Ateneum–Szkoły Wyższej w Gdańsku z tytułu opłat za studia na drugim kierunku  
w pełnej wysokości, która zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu studiowania 
przez Studenta w danym semestrze według zasad określonych w niniejszym 
zarządzeniu. 
2) Studentom, którzy podjęli studia na podstawie skierowania z Urzędu Gminy  
i są zameldowanymi na stałe mieszkańcami gmin wchodzących w skład Związku 
Gmin Pomorskich przysługuje zniżka w wysokości 5% opłat za studia. 
3) Zniżki wymienione w § 4 ust. 1 punkt 1 i 2 nie sumują się. 
4) Zniżki wymienione w § 4 ust. 1 punkt 1 i 2 nie dotyczą studentów korzystających  
z dofinansowania w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
europejskich. 

 

§ 5 
 

W przypadku wznowienia studiów bądź rekrutacji na wyższy semestr studiów, student 
wnosi opłaty za studia w wysokości obowiązującej na tym semestrze. 

 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 1 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r.  
Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015: 

 
kierunek EUROPEISTYKA 
    DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
Studia stacjonarne   

termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / 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 

 
kierunek EUROPEISTYKA 
Studia niestacjonarne 
 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / 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 
  Studia niestacjonarne 

termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł 
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / 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 
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ZA Ł Ą C Z N I K  NR 2 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r.  
Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa 

                    Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla 
studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015: 

 
kierunek EUROPEISTYKA 
Studia stacjonarne 
 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet 
I raty do 30 września/do 28 lutego 

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł 
Razem 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 1960 zł 
 

kierunek EUROPEISTYKA 
 Studia niestacjonarne 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet 
I raty do 15 września/do 15 lutego 

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

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

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

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 

kierunek EUROPEISTYKA 
Studia niestacjonarne – wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego 
stopnia Ateneum – Szkoły Wyższej, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia  
w roku akademickim 2014/2015 

 
termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

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

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 
  1800 zł 1800 zł 1800 zł 1860 zł 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 3 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r.  
 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015: 

 
kierunek PEDAGOGIKA 
    NAUKI O RODZINIE 

 Studia stacjonarne   
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / 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 
 

 
kierunek PEDAGOGIKA 

     NAUKI O RODZINIE   
Studia niestacjonarne  

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 
60 zł w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty/ 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 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 4 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r.  
 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

 
Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015: 

 
kierunek PEDAGOGIKA 
Studia stacjonarne 
 

termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 
         + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 30 września/do 28 lutego 

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł 
Razem 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 1960 zł 
 

kierunek PEDAGOGIKA 
Studia niestacjonarne 

termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 
         + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

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

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

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 

kierunek PEDAGOGIKA  
Studia niestacjonarne– wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego 
stopnia Ateneum – Szkoły Wyższej, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia  
w roku akademickim 2014/2015 
 

termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 
         + opłata za dyplom 60 zł 

 w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

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

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

  1800 zł 1800 zł 1800 zł 1860 zł 
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kierunek PEDAGOGIKA 
specjalność Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia 
dające uprawnienia nauczycielskie) 
 
Studia stacjonarne 
 

termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 
         + opłata za dyplom 60 zł 

 w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet 
I raty do 30 września/do 28 lutego 

390 zł 540 zł  540 zł  540 zł  

do 15 października / do 15 marca 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 540 zł 540 zł 600 zł 
Razem 1950 zł 2700  zł 2700  zł 2760  zł 

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

  1900 zł 2650 zł 2650zł 2710 zł 
 

 
kierunek PEDAGOGIKA 
specjalność Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia 
dające uprawnienia nauczycielskie) 
 

Studia niestacjonarne 
termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

390 zł 540 zł  540 zł  540 zł  

do 15 października / do 15 marca 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 540 zł 540 zł 600 zł 
Razem 1950 zł 2700  zł 2700  zł 2760  zł 

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

  1900 zł 2650 zł 2650 zł 2710 zł 
 

kierunek PEDAGOGIKA 
specjalność Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia 
dające uprawnienia nauczycielskie) 
Studia niestacjonarne – wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego 
stopnia Ateneum – Szkoły Wyższej, którzy rozpoczynaja studia drugiego stopnia  
w roku akademickim 2014/2015 
 

termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 
         + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet 
I raty  do 15 września/do 15 lutego 

370 zł 520 zł  520 zł  520 zł  

do 15 października / do 15 marca 370 zł 520 zł 520 zł 520 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 370 zł 520 zł 520 zł 520 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 370 zł 520 zł 520 zł 520 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 370 zł 520 zł 520 zł 580 zł 
Razem 1850 zł 2600  zł 2600  zł 2660  zł 

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

  1800 zł 2550 zł 2550 zł 2610 zł 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 5 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r.  
 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015: 

 

kierunek        FILOLOGIA 
specjalności  FILOLOGIA ANGIELSKA 
                        FILOLOGIA GERMAŃSKA 
              FILOLOGIA WŁOSKA 
           FILOLOGIA HISZPAŃSKA 
 
Studia stacjonarne   

termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty /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 
 

 
kierunek        FILOLOGIA 
specjalności  FILOLOGIA ANGIELSKA 
                        FILOLOGIA GERMAŃSKA 
              FILOLOGIA WŁOSKA 
           FILOLOGIA HISZPAŃSKA 

 Studia niestacjonarne 

termin raty 

semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty  do 15 września/do 15 lutego 

410 zł  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 
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kierunek       FILOLOGIA 
specjalność  FILOLOGIA ANGIELSKA ( 4-letnie studia pierwszego stopnia) 
Studia stacjonarne  

termin raty 

semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr 
szósty 

semestr  
siódmy 

semestr ósmy 

               + opłata za dyplom 
60 zł w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty /do 30 września/do 28 lutego 

390 zł 390 zł 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 390 zł 390 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 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 390 zł 390 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł 
Razem 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 2010zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 
  1900 zł 1900 zł 1900 zł ł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 

 
 

 

kierunek       FILOLOGIA 
specjalność  FILOLOGIA ANGIELSKA ( 4-letnie studia pierwszego stopnia) 
Studia niestacjonarne 

termin raty 

semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr 
szósty 

semestr 
siódmy 

semestr ósmy 

              + opłata za 
dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet 
I raty /do 15 września/do 15 lutego 

410 zł  410 zł 410 zł 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 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 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 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2050 zł 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 2000 zł 2000 zł 2060 zł 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 6 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r.  
 

Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015: 

Kierunek: FILOLOGIA 
Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA 
                      FILOLOGIA HISZPAŃSKA 
    FILOLOGIA WŁOSKA 
 

Studia stacjonarne 
termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł 
 w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / do 30 września/do 28 lutego 

410 zł  410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 410 zł 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2110 zł 

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

  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 
 

 
 

wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Ateneum – Szkoły 
Wyższej, którzy rozpoczynaja studia drugiego stopnia  

w roku akademickim 2014/2015 
Studia stacjonarne 

termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 
         + opłata za dyplom 60 zł 

 w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / do 30 września/do 28 lutego 

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł 
Razem 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 1960 zł 
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Kierunek: FILOLOGIA 
Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA 
                      FILOLOGIA HISZPAŃSKA 
    FILOLOGIA WŁOSKA 
 

Studia niestacjonarne 
termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł 
 w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / do 15 września/do 15 lutego 

430 zł 430 zł 430 zł 430 zł 

do 15 października / do 15 marca 430 zł 430 zł 430 zł 430 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 430 zł 430 zł 430 zł 430 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 430 zł 430 zł 430 zł 430 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 430 zł 430 zł 430 zł 490 zł 
Razem 2150 zł 2150 zł 2150 zł 2210zł 

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

  2100 zł 2100 zł 2100 zł 2160 zł 
 

 
 

wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Ateneum – Szkoły 
Wyższej, którzy rozpoczynaja studia drugiego stopnia  

w roku akademickim 2014/2015 
Studia niestacjonarne 

termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 
         + opłata za dyplom 60 zł 

 w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / do 15 września/do 15 lutego 

410 zł  410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 410 zł 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2110 zł 

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

  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 7 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r.  
 

Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia: 

 

kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
Studia stacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 

 
termin raty semestr 

piąty semestr szósty 
    + opłata za dyplom 

60 zł w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I raty/ do 30 września/do 28 lutego 410 zł 410 zł 
do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2110 zł 

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

  2000 zł 2060 zł 
 

Studia stacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2013/2014 

 

termin raty semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

        + opłata za dyplom 
60 zł w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I raty/ 
do 30 września/do 28 lutego 

390 zł  390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł 
Razem 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 1960 zł 
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kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2012/2013 
 

termin raty semestr piąty semestr szósty 
    + opłata za dyplom 

60 zł w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I raty / do 15 września/do 15 lutego 410 zł 410 zł 
do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2110zł 

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

  2000 zł 2060 zł 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2013/2014 

 

termin raty semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

        + opłata za 
dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I raty/ 
do 15 września/do 15 lutego 

410 zł  410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 410 zł 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2110 zł 

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

  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 
 
 

 
kierunek EUROPEISTYKA 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 
 

termin raty semestr piąty  semestr szósty  
     + opłata za dyplom 60 zł w piątej 

racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I raty   
do 15 września/do 15 lutego 

370 zł 
370 zł 

do 15 października / do 15 marca 370 zł 370 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 370 zł 370 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 370 zł 370 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 370 zł 430 zł 
Razem 1850  zł 1910 zł 

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

  1800 zł 1860 zł 
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ZA Ł Ą C Z N I K  NR 8 
do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r 
 

Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa 

                    Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia: 

 

kierunek EUROPEISTYKA 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2013/2014 

 

termin raty semestr trzeci semestr czwarty 
     + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I raty   
do 15 września/do 15 lutego 

390 zł 
390 zł 

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

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

  1900 zł 1960 zł 
 

kierunek EUROPEISTYKA 
Studia niestacjonarne – wysokość opłat dla absolwentów studiów I stopnia 
Ateneum-Szkoły Wyższej, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 
2013/2014 

 
termin raty semestr trzeci semestr czwarty 

     + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I raty   
do 15 września/do 15 lutego 

370 zł 
370 zł 

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

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

  1800 zł 1860 zł 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 9 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia: 

 

kierunek PEDAGOGIKA                
Studia stacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 
 

termin raty semestr piąty semestr szósty 
    + opłata za dyplom 60 zł w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty/ do 30 września/do 28 lutego 

410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2110 zł 

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

  2000 zł 2060 zł 
 
 

Studia stacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2013/2014 

 
termin raty semestr trzeci semestr 

czwarty 
semestr piąty semestr szósty 

         + opłata za dyplom 
60 zł w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I raty   
do 30 września/do 28 lutego 

390 zł                            
390 z 390 z 390 z 

do 15 października / do 15 marca 390 z 390 z 390 z 390 z 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 z 390 z 390 z 390 z 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 z 390 z 390 z 390 z 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 z 390 z 390 z 450 zł 
Razem 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 1960 zł 
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kierunek PEDAGOGIKA     
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2011/2012 
termin raty semestr szósty 

  + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I raty/ do 15  września/do 15 lutego 350 zł 
do 15 października/ do 15 marca 350 zł 
do 15 listopada/ do 15 kwietnia 350 zł 
do 15 grudnia/ do 15 maja 350 zł 
do 15 stycznia/ do 15 czerwca 410 zł 
Razem 1810 zł 

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

  1760 zł 
 
 
kierunek PEDAGOGIKA     
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 
 

termin raty semestr czwarty semestr piąty semestr szósty 
      + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I raty/ do 15  
września/do 15 lutego 

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

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

  1700 zł 1700 zł 1760 zł 
 
 
 

Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2013/2014 

 
termin raty semestr 

trzeci 
semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

        + opłata za dyplom 60 zł w piątej 
racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty/ do 15  września/do 15 lutego 

350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 października/ do 15 marca 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 listopada/ do 15 kwietnia 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 grudnia/ do 15 maja 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 stycznia/ do 15 czerwca 350 zł 350 zł 350 zł 410 zł 
Razem 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 1760 zł 
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kierunek  NAUKI O RODZINIE  
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2013/2014 

 
termin raty semestr trzeci semestr czwarty semestr piąty semestr szósty 

      + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty/ do 15  września/do 15 lutego 

350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 października/ do 15 marca 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 listopada/ do 15 kwietnia 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 grudnia/ do 15 maja 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 
do 15 stycznia/ do 15 czerwca 350 zł 350 zł 350 zł 410 zł 
Razem 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 1760 zł 
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Z A Ł Ą C Z N I K  NR 10 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r. 
 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

                    Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia: 

 
kierunek PEDAGOGIKA 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2012/2013 

 
termin raty semestr czwarty 

   + opłata za dyplom 60 zł w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I raty do 15 września/do 15 lutego 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 470 zł 
Razem 2110  zł 

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

  2060 zł 
 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2013/2014 
 

termin raty semestr drugi  semestr trzeci semestr czwarty 
      + opłata za dyplom 60 zł w piątej 

racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

390 zł 
390 zł 390 zł 

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

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

  1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 

kierunek PEDAGOGIKA  
Studia niestacjonarne – wysokość opłat dla absolwentów studiów I stopnia 
Ateneum-Szkoły Wyższej, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 
2013/2014 
 

termin raty semestr drugi  semestr trzeci semestr czwarty 
      + opłata za dyplom 60 zł w piątej 

racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

370 zł 
370 zł 370 zł 

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

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

  1800 zł 1800 zł 1860 zł 
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kierunek PEDAGOGIKA  
specjalność Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia dające 
uprawnienia nauczycielskie) 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 
 

termin raty semestr czwarty 
  + opłata za dyplom 60 zł w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

560 zł (410+150) 

do 15 października / do 15 marca 560 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 560 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 560 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 570 zł 
Razem 2810  zł 

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

  2760 zł 
 
 
kierunek PEDAGOGIKA 
specjalność Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia dające 
uprawnienia nauczycielskie) 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2013/2014 
 

termin raty semestr trzeci semestr czwarty 
     + opłata za dyplom 60 zł w piątej racie 
przy składaniu dokumentów na poczet 
I raty do 15 września/do 15 lutego 

540 zł 540 zł 

do 15 października / do 15 marca 540 zł 540 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 540 zł 540 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 540 zł 540 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 540 zł 600 zł 
Razem 2700  zł 2760  zł 

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

  2650 zł 2710 zł 
 

kierunek PEDAGOGIKA 
specjalność Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia dające 
uprawnienia nauczycielskie) 
Studia niestacjonarne – wysokość opłat dla absolwentów studiów I stopnia 
Ateneum-Szkoły wyższej, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 
2013/2014 

termin raty semestr drugi  semestr trzeci semestr czwarty 
      + opłata za dyplom 60 zł w piątej 

racie 
przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty do 15 września/do 15 lutego 

520 zł 
520 zł 520 zł 

do 15 października / do 15 marca 520 zł 520 zł 520 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 520 zł 520 zł 520 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 520 zł 520 zł 520 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 520 zł 520 zł 580 zł 
Razem 2600  zł 2600  zł 2660  zł 

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

  2550 zł 2550 zł 2610 zł 
 

 
 

 



 

21 
 

 

Z A Ł Ą C Z N I K  NR 11 

do Zarządzenia Nr 15/2014  Rektora 

Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.05.2014r 
 

Wydział Neofilologiczny 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia: 

 

kierunek        FILOLOGIA 
specjalności  FILOLOGIA ANGIELSKA 
           FILOLOGIA HISZPAŃSKA 
                        FILOLOGIA WŁOSKA 
Studia stacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2012/2013 

 
termin raty semestr piąty semestr szósty 

    + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I raty/ do 30 września/do 28 lutego 410 zł 410 zł 
do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2110 zł 

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

 2000 zł 2060 zł 
 
 

Studia stacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2013/2014 

 
termin raty semestr 

trzeci 
semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

        + opłata za dyplom 60 zł 
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / do 30 września/do 28 lutego 

390 zł 
390 zł 390 zł 390 zł 

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

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

 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
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kierunek        FILOLOGIA 
specjalności   FILOLOGIA ANGIELSKA 

FILOLOGIA WŁOSKA 
  FILOLOGIA HISZPAŃSKA 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2012/2013 

 

termin raty semestr piąty semestr szósty 

    + opłata za dyplom 60 zł 
w piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I raty / do 15 
września/do 15 lutego 410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 470 zł 

Razem 2050 zł 2110zł 

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

  2000 zł 2060 zł 

 
 
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2013/2014 

 

termin raty semestr trzeci 
semestr 
czwarty 

semestr piąty semestr szósty 

        + opłata za 
dyplom 60 zł w 
piątej racie 

przy składaniu dokumentów na poczet I 
raty / do 15 września/do 15 lutego 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

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

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

Razem 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2110zł 

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

  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 

 
 

 

 
 
 

 
 
 


