ZARZĄDZENIE nr 6/2018
Rektora Ateneum – Szkoły Wyższej
w Gdańsku z dnia 22.05.2018 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych
w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku i terminów ich wnoszenia w roku
akademickim 2018/2019 dla słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających
studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019.
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 na studiach podyplomowych i terminy ich wnoszenia w roku
akademickim 2018/2019, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalona w ust. 1 wysokość opłat i terminy ich wnoszenia nie dotyczy słuchaczy, którzy
rozpoczęli studia podyplomowe do dnia rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019.
§2
Wysokość opłat na studiach podyplomowych i terminy ich wnoszenia w roku akademickim
2018/2019 dla słuchaczy, którzy rozpoczęli studia podyplomowe do dnia rozpoczęcia roku
akademickiego 2018/2019, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
1. Ustalam wysokość zniżek w opłatach na studiach podyplomowych w roku akademickim
2018/2019 dla:
1) słuchaczy-absolwentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, którzy rozpoczynają studia
podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 i 2017/2018.
Kwota zniżki 300 zł dla studiów 2 i 3 semestralnych i 400 zł dla studiów 4 semestralnych.
-studia 4 semestralne-po 100 zł zniżki w każdym semestrze (wzór wniosku stanowi zał. 6)
-studia 3 semestralne-po 100 zł zniżki w każdym semestrze (wzór wniosku stanowi zał. 3)
-studia 2 semestralne-po 150 zł zniżki w każdym semestrze (wzór wniosku stanowi zał. 4)
-zniżka nie dotyczy Podyplomowych Studiów Integracji Sensorycznej.
2) słuchaczy-absolwentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, którzy rozpoczynają studia
podyplomowe i studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019 i 2017/2018 i łączą studia
podyplomowe ze studiami II stopnia. Kwota zniżki 50% całkowitej kwoty studiów
podyplomowych na cały okres ich trwania (wzór wniosku stanowi zał. 5).
§4
1. Zniżki wymienione w § 3 ust. 1 punkt 1, 2 zostaną przyznane słuchaczowi na jego pisemny
wniosek złożony w następujących terminach:
1) w semestrze zimowym do 30 października b.r.

2) w semestrze letnim do 31 marca b.r.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 punkt 1 w terminie innym niż
wymienione w § 4 ust. 1 punkt 1, 2- zniżka nie przysługuje.
3. Zniżki wymienione w § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 nie sumują się.
4. Zniżki wymienione w § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 nie dotyczą słuchaczy korzystających
z dofinansowania w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków
europejskich.
5. W przypadku wznowienia studiów bądź rekrutacji na wyższy semestr studiów, słuchacz
wnosi opłaty za kształcenie w wysokości obowiązującej na tym semestrze.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6/2018 Rektora Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r.

Gdańsk, ……………………………..

.....................................................................
(nazwisko i imię)

.....................................................................
(adres)
…………………………………………………………………………….
nr telefonu
…………………………………………………………………………….
Studia Podyplomowe

J. M. Rektor
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński
w miejscu
PODANIE
Jestem absolwentem/tką studiów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, od roku
akademickiego 2018/2019 rozpoczynam 3 semestralne studia podyplomowe w Ateneum-Szkole
Wyższej w Gdańsku. W związku z tym proszę o przyznanie zniżki w wysokości po 100 złotych na
każdy semestr studiów podyplomowych na okres ich trwania (łączna kwota zniżki 300 złotych)
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

………………………………………………………..
słuchacz

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6/2018 Rektora Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r.

Gdańsk, ……………………………..

.....................................................................
(nazwisko i imię)

.....................................................................
(adres)
…………………………………………………………………………….
nr telefonu
…………………………………………………………………………….
Studia Podyplomowe

J. M. Rektor
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński
w miejscu
PODANIE
Jestem absolwentem/tką studiów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, od roku
akademickiego 2018/2019 rozpoczynam 2 semestralne studia podyplomowe w Ateneum-Szkole
Wyższej w Gdańsku. W związku z tym proszę o przyznanie zniżki w wysokości po 150 złotych na
każdy semestr studiów podyplomowych na okres ich trwania (łączna kwota zniżki 300 złotych)
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

………………………………………………………..
słuchacz

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 6/2018 Rektora Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r.

Gdańsk, ……………………………..

.....................................................................
(nazwisko i imię)

.....................................................................
(adres)
…………………………………………………………………………….
nr telefonu
…………………………………………………………………………….
Studia Podyplomowe

J. M. Rektor
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński
w miejscu
PODANIE
Jestem tegorocznym/ą absolwentem/tką studiów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku.
W roku akademickim 2018/2019 łączę studia podyplomowe z studiami II stopnia w Ateneum –
Szkole Wyższej w Gdańsku.
W związku z tym proszę o przyznanie 50% zniżki na studia podyplomowe na cały okres ich trwania.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

………………………………………………………..
słuchacz

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 6/2018 Rektora Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r.

Gdańsk, ……………………………..

.....................................................................
(nazwisko i imię)

.....................................................................
(adres)
…………………………………………………………………………….
nr telefonu
…………………………………………………………………………….
Studia Podyplomowe

J. M. Rektor
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński
w miejscu
PODANIE
Jestem absolwentem/tką studiów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, od roku
akademickiego 2018/2019 rozpoczynam 4 semestralne studia podyplomowe w Ateneum-Szkole
Wyższej w Gdańsku. W związku z tym proszę o przyznanie zniżki w wysokości po 100 złotych na
każdy semestr studiów podyplomowych na okres ich trwania (łączna kwota zniżki 400 złotych)
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

………………………………………………………..
słuchacz

*niepotrzebne skreślić

