
Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 

do umowy o studiowanie w Ateneum-Akademii Nauk Stosowanych z siedzibą w Gdańsku  

Wysokość opłat za studia DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) i terminy ich wnoszenia dla 

studentów-absolwentów studiów I stopnia w Ateneum rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023: 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 4-SEMESTRALNE 

 

5  rat w semestrze 
kierunek:   PEDAGOGIKA (wszystkie zakresy oprócz „terapii pedagogicznej” i „wczesnego wspomagania 

rozwoju”) 

 termin raty semestr 

pierwszy 
semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu 

jej zawarcia. Kolejne semestry: do 15  września/ 
do 15 lutego 

570 zł 570 zł 570 zł 570 zł 

do 15 października / do 15 marca 570 zł 570 zł 570 zł 570 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 570 zł 570 zł 570 zł 570 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 570 zł 570 zł 570 zł 570 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 570 zł 570 zł 570 zł 100 zł 

Razem 2850 zł 2850 zł 2850 zł 2380 zł 

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

  2800 zł 2800 zł 2800 zł 2330 zł 
 

kierunek: PEDAGOGIKA 
zakres:  TERAPIA PEDAGOGICZNA 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w 

dniu jej zawarcia. Kolejne semestry: do 15  
września/ do 15 lutego 

570 zł 870 zł  870 zł  870 zł  

do 15 października / do 15 marca 570 zł 870 zł 870 zł 870 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 570 zł 870 zł 870 zł 870 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 570 zł 870 zł 870 zł 870 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 570 zł 870 zł 870 zł 100 zł 
Razem 2850 zł 4350  zł 4350  zł 3580  zł 

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

  2800 zł 4300 zł 4300 zł 3530 zł 
 

kierunek: FILOLOGIA (angielska, germańska, hiszpańska, włoska) 
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu 

jej zawarcia. Kolejne semestry: do 15  
września/ do 15 lutego 

630 zł 630 zł 630 zł 630 zł 

do 15 października / do 15 marca 630 zł 630 zł 630 zł 630 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 630 zł 630 zł 630 zł 630 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 630 zł 630 zł 630 zł 630 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca  630 zł  630 zł  630 zł  100 zł  
Razem 3150 zł 3150 zł 3150 zł 2620 zł 

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

  3100 zł 3100 zł 3100 zł 2570 zł 
 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 3-SEMESTRALNE 

 

kierunek:  PEDAGOGIKA (wszystkie zakresy) 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu jej zawarcia. 
Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 lutego 

730 zł 730 zł 730 zł 

do 15 października / do 15 marca 730 zł 730 zł 730 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 730 zł 730 zł 730 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 730 zł 730 zł 730 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 730 zł 730 zł 100 zł 

Razem 3650 zł 3650 zł 3020 zł 

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

  3600 zł 3600 zł 2970 zł 
 

 

 

 

 



Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 

do umowy o studiowanie w Ateneum-Akademii Nauk Stosowanych z siedzibą w Gdańsku  

Wysokość opłat za studia DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) i terminy ich wnoszenia dla 

studentów-absolwentów studiów I stopnia w Ateneum rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023: 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 4-SEMESTRALNE 

 

6 rat w semestrze 
kierunek:  PEDAGOGIKA (wszystkie zakresy oprócz „terapii pedagogicznej” i „wczesnego wspomagania 

rozwoju”) 

 termin raty semestr 

pierwszy 
semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu 

jej zawarcia.  Kolejne semestry: do 15  września/ 
do 15 marca 

477 zł 477 zł 477 zł 477 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 477 zł 477 zł 477 zł 477 zł 

do 15 listopada / do 15 maja 477 zł 477 zł 477 zł 477 zł 

do 15 grudnia / do 15 czerwca 477 zł  477 zł  477 zł  477 zł  

do 15 stycznia / do 15 lipca 477 zł 477 zł 477 zł 477 zł 

Do 15 lutego / do 15 sierpnia 477 zł 477 zł 477 zł 100 zł 

Razem 2862 zł 2862 zł 2862 zł 2485 zł 

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

  2800 zł 2800 zł 2800 zł 2330zł 
 

kierunek: PEDAGOGIKA 
zakres: TERAPIA PEDAGOGICZNA 

   WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w 
dniu jej zawarcia. Kolejne semestry: do 15  

września/ do 15 marca 

477 zł 727 zł  727 zł  727 zł  

do 15 października / do 15 kwietnia 477 zł 727 zł 727 zł 727 zł 
do 15 listopada / do 15 maja 477 zł 727 zł 727 zł 727 zł 
do 15 grudnia / do 15 czerwca 477 zł  727 zł 727 zł 727 zł 
do 15 stycznia / do 15 lipca 477 zł 727 zł 727 zł 727 zł 
Do 15 lutego / do 15 sierpnia 477 zł 727 zł 727 zł 100 zł 

Razem 2862 zł 4362  zł 4362  zł 3735  zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  2800 zł 4300 zł 4300 zł 3530 zł 
 

kierunek: FILOLOGIA (angielska, germańska, hiszpańska, włoska) 
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu 
jej zawarcia. Kolejne semestry: do 15  
września/ do 15 marca 

527 zł 527 zł 527 zł 527 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 527 zł 527 zł 527 zł 527 zł 
do 15 listopada / do 15 maja 527 zł 527 zł 527 zł 527 zł 
do 15 grudnia / do 15 czerwca 527 zł 527 zł 527 zł 527 zł 
do 15 stycznia / do 15 lipca 527 zł 527 zł 527 zł 527 zł 
Do 15 lutego / do 15 sierpnia 527 zł 527 zł 527 zł 100 zł 

Razem 3162 zł 3162 zł 3162 zł 2735 zł 

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

  3100 zł 3100 zł 3100 zł 2570 zł 
 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 3-SEMESTRALNE 

 

kierunek: PEDAGOGIKA (wszystkie zakresy) 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu jej zawarcia. 

Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 marca 
610 zł 610 zł 610 zł 

do 15 października / do 15 kwietnia 610 zł 610 zł 610 zł 

do 15 listopada / do 15 maja 610 zł 610 zł 610 zł 

do 15 grudnia / do 15 czerwca 610 zł 610 zł 610 zł 

do 15 stycznia / do 15 lipca 610 zł 610 zł 610 zł 

Do 15 lutego / do 15 sierpnia 610 zł 610 zł 100 zł 

Razem 3660 zł 3660 zł 3150 zł 

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

  3600 zł 3600 zł 2970 zł 
 

 


