
ZARZĄDZENIE nr 91201'6
Rektora Ateneum - Szkoły Wyższej
w Gdańsku z dnia 04.05.2016 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za studia w Ateneum _ Szkole Wyższej
w Gdańsku i terminów ich wnoszenia w roku akademickim 20l6Dafi
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20l6Da17 oraz dla
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201512016,201412015,
2013 1201.4, 20tZ 12013 oraz 2011 /2012.

Na podstawie art. 99 ust.  ustawy z dnia Ż7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŻszym (Dz.U. z2012 roku poz.572 zpoźn. zm.) oraz $ 30 ust. 3 Statutu,,Ateneum-
Szkoły WyŻszej" w Gdańsku, zmienionego przez ZałoŻyciela w dniu 30.03.2aI2 r.,

zarządza się, co następuje:

$1

1. Ustalam wysokośó opłat za studia i terminy ich wnoszenia dla studentów

r ozpoczynających studia w roku akademickim Ż0 1 6 l 2017 :

1) Na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa, na kierunku Europeistyka

oraz Dzięrnikarstwo i Komunikacja Społeczna, w formie studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych pierwszego stopnia, stanowiące zalącznik nr 1 do zarządzenta

oraz na kierunku Europeistyka w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

drugiego stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenla'

2) Na Wydziale Studiów Edukacyjnych' na kierunku Pedagogika otaz Nauki o Rodzinie

w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, stanowiące

za|ącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz na kierunku Pedagogika w formię

studiów stacj onarny ch oruz nie stacj onarnych dru gie go sto p nia' stanowiąc e załącznik

nr 4 do zatządzenta.

3) Na Wydziale Neofilologlc;znym, na kierunku Filologia, specjalności: Filologia

angielska, Filologia włoska, Filologia hiszpańska' Filologia germańska w formie

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia stanowiące

za|ącznik nr 5 do zatządzetia oTaz kierunku Filologia w formie studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na specjalnoŚci: Filologia

angielska' hiszpańska i włoska stanowiące za|ączniknr 6 do zatządzenta.

4) Na Międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły WyŻszej i Ateneum-Szkoły

Wyzszej w Gdańsku na kierunku Business and Languages (B&L) w formie studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia stanowiące zalącznik nr 13 do

zarządzenia'

$2
t. Wysokość opłat za studia i terminy ich wnoszenia dla studentów' ktorzy rczpoczęLi studia

w roku akademickim 201 512016, Ż0l4l20l5, 2013 l20I4.



1) Na Wydziale Europeistyki' Politologii i Dziennikarstwa, na kieruŃu Europeistyka

oraz Dzięnrtikarstwo i Komunikacja Społeczna, w formie studiów stacjonamych

i niestacjonarnych pierwszego stopnia, okręśla załącznik nr 1

do zarządzenia oraz na kierunku Europeistyka w formie studiów niestacjonarnych

drugiego stopnia, określa za|ączniknr 8 do zarządzenia'

2) Na Wydziale StudióW Edukacyjnych, na kierunku Pedagogika oraz Nauki

o Rodzinie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia,

określa zalącznik nr 9 do niniejszego zarządzettia orv na kieruŃu Pedagogika

w formie studiów niestacjonarnych drugiggg_Ęlopnia, określa załącznik nr 10

do zarządzenia.
3) Na Wydziale Neofilologicznym, na kierunku Filologia, specjalności: Filologia

angielska, Filologia włoska' Filologia hiszpańska oraz Filologia germańska w

formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, określa

zalącznik nr 11 do zarządzenia oraz na kierunku Filologia, specjalnoŚci: Filologia

angielska, Filologia włoska, Filologia hiszpańska drugiego stopnia, określa za|ącznik

nr L2 do zarządzenia.

1"

s3
Ustalam wysokośó opłat za studia i terminy ich wnoszenia dla studentów będących

obcokraj owcami rozpo c zy naj ący ch studia w roku akademick im Ż0 I 6 l 20 I7 :

Na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa, na kierunku Europeistyka

oraz Dziętlrtikarstwo i Komunikacja Społeczna, w formie studiów stacjonamych

i niestacjonarnych pierwszego stopnia, stanowiące za|ącznik nr 14 do zarządzenia

oraz na kierunku Europeistyka w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

drugiego stopnia, stanowiące załącznik nr 15 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 16 do niniejszego zarządzęnia otaz na kierunku Pedagogika w formie

studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia' stanowiące załącznik

nr L7 do zaruądzenia.

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 18 do zarządzenta oraz kierunku Filologia w formie studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na specjalności: Filologia

angielska, hiszpańska i włoska stanowiące za|ączniknr L9 do zaruądzenia'

4) Na Międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum-Szkoły

WyŻszej w Gdańsku na kierunku Business and Languages (B&L) w formie studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia stanowiące za|ącznik nr 20 do

zarządzenia.

1)



l.
$4

Ustalam wysokość zntŻek w opłatach za studia

dla studentów, ktorzy rozpoczynają studia w
201 5 120 r 6, 20 r 4 1201 5, 20 13 120 r 4 :

w roku akademickin 2A1612017

roku akademickim 201612017 i

1) Członkom rodzin (ptzez członka rcdziny studenta rozumie się: jego małŻot'tka,

dzieci własne, dzieci współmałzonka' dzięci przysposobione oraz ptzyjęte
na wychowanie w ramach rcdziny zastępczej otaz rodzeństwo studenta) studentów,

rozpoczynających studia w roku akademickim 201612017, przysługuje zntżka
w wysokości 15Yo wysokości opłat za studia, dla każdej kolejnej osoby z rodziny.
Znizka przysługuje na wniosek członka rodziny złożony w terminie do 15

pażdziemlka 2016 roku w semestrze zimowym oraz do 15 marca 2017 toku
w semestrze letnim. W przypadku rozpoczęcia studiów w roku akademickim
201612017 jednocześnie przez dwóch lub więcej członków rodziny, gdzie opłaty

są rózne dla tych osób, zntŻka przysługuje osobie rczpoczynającej studia na kierunku,

na którym wysokośó opłat jest ntższa.
2) Studentom Atenęum _ SzkoŁy WyŻszej w Gdańsku, którzy podejmują studia
na drugim kierunku w roku akademickim201612017, przysługuje zniŻka w wysokoŚci
25%o wysokoŚci opłat za studia na drugim kierunku pod warunkiem studiowania
w roku akademickim Ż016lŻ017 jednocześnie na obu kierunkach. W razie rczygnacji
bądz skreślęnia z listy studentów w roku akademickim 201612017 na kierunku
podstawowym, student traci prawo do zniŻki i zobowiąZany jest pokryć naleznoŚć
Ateneum _ Szkoły WyŻszej w Gdańsku z tytułu opłat za studia na drugim kierunku
w pełnej wysokości, która zostanie ustalona propolcjonalnie do okresu studiowania
przez Studenta w danym semestrze według zasad określonych w niniejszym
zarządzeniu.
3) Studentom, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 201612017 studia
na podstawie skierowania z Urzędu Gminy, i są zameldowanymi na stałe

mieszkańcami gmin wchodzących w skład Związku Gmin Pomorskich przysługuje
zniżka w wysokości 50ń opłat za studia.

4) Zniżki wymienione w $ 3ust. 1 punkt I,2 i3, nie sumują się.

5) ZniŻki wymienione w $ 3 ust. 1 punkt I, 2 i 3, nie dotyczą studentów
korzystających z dofinansowania w ramach realizacjl' projektów współfinansowanych
ze środków europejskich.

ss

1" Ustalam wysokośó znlżek w opłatach za studia w roku akademickim 2016/2017 d|a

studentów, ktorzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201312014, 20I4l20I5,
20r512016:



1) Studentom Ateneum-S zkoły WyŻszej w Gdańsku, którzy podejmują studia

na drugim kierunku w roku akademickim2Ol6l2Ol7, przysług,Ąe zniŻka w wysokości

Ż5oń wysokoŚci opłat za studia na drugim kierunku pod warunkiem studiowania

w roku akademickim Ż016|Ż077 jednoczeŚnię na obu kięrunkach. W razle rezygnacji

bądŹ skreśIenia z listy studentów w roku akademickim 201612017 na kierunku

podstawowym, student traci prawo do zniŻki i zobowiązany jest pokryć naleznośÓ

Ateneum_S zkoły WyŻszej w Gdańsku z tytuŁu opłat za studia na drugim kierunku

w pełnej wysokości, która zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu studiowania

ptzez Studenta w danym semęstrze według zasad określonych w niniejszym

zatządzeniu.
2) Studentom, którzy podjęli studia na podstawie skierowania z Urzędu Gminy

i są zameldowanymi na stałe mieszkańcami gmin wchodzących w skŁad Związku

Gmin Pomorskich przysługuj e zniŻkaw wysokości 50ń opłatza studia.

3) ZniŻkiwymienione w $ 4 ust. 1 puŃt I i2 nię sumują się.

4)Znizkiłvymienionew$4ust. 1punktIi2niedotycząstudentówkorzystających
z dofinansowania w ramach rea|tzacji projektów współfinansowanych ze środków

europejskich.

$6

W przypadku wznowienia studiów bądź rekrutacji na wyŻszy semestr studiów, student

wnosi opłaty za studia w wysokości obowiązującej na tym semęstrzę.

$7

Zarządzenię wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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ZAŁĄCZNIK NR1

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.
Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa

Wysokośó opłat za studia nierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów

r ozp o czynając yc h studia w roku akadęmick im 20 16 l 201,7 :

kierunek EUROPEISTYKA
DZIENNIKARSTWO I KOMLrNIKACJA SPOŁECZNA
Studia stacjonarne

kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMIINIKACJA SPOŁECZNA
Studia niestacjonarne

termin raty
semestr semestr

Anni
semestr
trzeci

semestr
aTwa rtv

semestr
niatv

semestr szósty

+ opłata za dypIom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 wześnia/do 28
llfeoo

39a ż 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł

do 1 5 naźd7iernika / do 15 marĆa 39o zł 390 zl 390 zł 390 zł 19ll 7ł 39o zł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 3q0 7ł 390 zł 39o zł 390 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 39o zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 45o zł
Ri'ćiYi::_:*.::?.i.:.']':i!:.:i.::i'.1iii:,]:]]ii:€i'': 19so zł t csn 7ł ].95ozł 195o zł .-195(l 2ł']

oDłete za semestr oołacona iednorazowo do 3o września / do 28 luteqo
.]:L9o8 

'ł
l9a0 7ł | 190o,?ł: 1900:żł ...1900 żł:, ,'3'j;;: ;,.:19'Ę€ , ; l ;'

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacionarne

+ opłata Ża dyplom 60 zł

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- W dniu jej zawarcia do 30 wześnia/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 wześnia/do 15

do 15 DaŹdziernika / do 15

do 15 stvcznia / do 15 czerwca

do 15 września / do 75

termin raty s€mestr
nieluczv

semestr
drrni

semestr
trzeci

semestr
cTwertv

semestr
ńi'fu

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
waeśnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do 15

ĄL0 z 4I0 zł 4L0 zł 4r0 zł 41a zł 410 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 4 ozł 4 o7ł 41o zł 410 zł 470 zł 41o 7ł

do 15 listooada / do 15 kwietnia 4 o7ł 4 ozł 41o ż 410 zł 470 zł 41o zł
do 15 onrdnia / do 15 ma'ia 4 0zl 4 ozł 41o 7ł 41o 7ł 47o zł 4l0 zł
do 15 stvcŻnia l do 15 czerwca 4 0zł 4 o7ł 41o 7ł 41o zł 470 zł 47o vł

. tltta\'rl=.; ,.'tnĘń'łlli.: a.2oso Żł ...205o''zł.:.' 2o5tr2ł . la::.**aj'llłfiłl*::#].!:

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutego
jj''liliilllłlii:ł:: .,,;. l}ę.ii!liii1i|i:€'':1| 200o:,zł' l; ]żdaźłł:i'.2oo0 żł]; a200Orf :' 200Q zł ,:i;s'.',,lll9dł-'żł',liliiriltł::,.-

l15\ł



Z^ŁĄCZNIK NR2
do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.
Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa

Wysokośó opŁat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla
studentów t ozp o czy nających studia w roku akademi ck im 20 l 6 l 20 17 :

kierunęk EUROPEISTYKA
Studia stacjonarne

kierunek EUROPEISTYKA
Studia stacjonarne 3 semestralne

termin raty semestr
niemszv

semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty

+ opłata za dyplom 60 Zł
w oiatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do
28 luteoo

390 zł 39o zł 39o zł 390 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 390 zł 39a zł 390 zł 390 zł
do 15 listÓÓada / do 'l5 kwietnia 390 zł 39o zł 39o zł 3g0 7ł

do 15 qrudnia / do 15 maia 390 zł 39o zł 39o zł 390 zł
do 15 stvcznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 39o zł 45o 7ł

.. ::=1'irr.:1]łl'l l ilji*a1.'! ::195ozł ]l ]j jj;.'':.ill3o: żł ::=*=.:;] li ,l 
''95oŻł:l.li 

: ='';ii:. 'żcldżf:iiłi li :il l j

opłata za semestroDłacona iednorazowo do 3o września / do 28 luteao
]. i Ll ll l1'l 195d']'ła':i:'

termin raty semestr
niemszv

semestr drugi semestr tEeci

+ opłata za dyplom 60
zł W Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
Września/do 28 Iutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 wześnia/do
28 luteoo

500 zł

500 zł 500 zł

do 5 oaźdzjernika / do 15 marca 500 7ł 5oo 7ł 500 zł
do 5 listopada / do 15 kwietnia 500 Żł 500 7ł 500 zł
do 5 arudnia / do 15 maia 500 zł 500 zł 500 zł
do 5 stycznia / do 15 czerwca 500 zł 500 zł 560 zł

iili|.,'ź5o0''a=a,a+: " 2560 żłii]_'llg]:,:'
opłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o września / do 28 lutego

.:ś..:i24Eo:żł:€l'*::-| 1: '.2] ,*t[jzł ę::.'l żsto:ż|



termin raty semestr
Dieruszv

semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty

+ opłata za dyplom 60 zł
w niatFi raciP

Pierwszy semestr; po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
Września/do 28 lutego (dot' sem. i)
Kolejne semestr: do 15 wześnia/do
1 5 hrteoo

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł

do 15 października / do 15 marca 390 zł 39o ż 39o zł 79o 7ł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 390 zł 39o zł 390 zł 390 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł
do 15 swcznia / do 15 czerwca 390 ż 39o 7ł 390 zł 45o zł
Reźeid*g]g+_}**-.Ł:::..:.' :::!:l i :ńił-l;i. 'l ij€l -:.]j.''95o:łś':',::]i 

i l ]ii l]tgsozł'' :ri=:j.i- .1950 2ł . :::::: ' l :1::, lili iilll !]żr1o żł : }
opłata za semestr oDłacona iednorazowo do 75 września / do 75 luteao

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne 3 semestralne

termin raty semestr semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyplom 60
zł W Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
Września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 wześnia/do
1 5 lilteoo

500 zł

500 zł 500 zł

do 15 Dażdziernika / do 1 5 mar.a 500 zł 5oo zł 500 zł
do 15 listopada / do 15 kwietnia 500 Żł 500 zł 500 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 500 zł 500 zł 500 zł
do 15 stvcznia / do 15 czerwĆa 500 zł 500 zł 560 zł

,.RaiIdililirlii] l]]::=:'. :.-€€.] L l 
"l;.,,'ł:

.,'}ż5oo:żł"':!l.:j::.,!ij :: : .].:;.25oo'zł a,:.:::' 2560;2ł ]

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o wześnia / do 28 luteao
lillil ;::i1€ś::!:l'iilii,:. nii;,i i 

='::'::': 
i 245lozł| ) i:ś:tl'l'rłsn iłi;i'j 'i1] =j.' .....Żś1r zl

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne - wysokośó opłat dla absolwentów studiów rrierwszeeo
stoonia Ateneum _ Szkoły WyŻszej,ktorzy rozpoczynają studia drugiego stopnia
w roku akademickim 201612017

termin ratv semestr Dieruszv semestr druoi semestr trzeci semestr €zwartv
+ opłata za dyplom 60 zł

w czwartei racie
Pierwszy semestr; po zawarciu umowy
- W dniu jej zawarcia do 30 wześnia/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 wrześnja/do 15
lLrteoo

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 39O zl 390 zł 390 zł 390 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 390 zł 39O zl 45o 7ł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł ozł
'ś;, 1950'zl.€5 : '..,1c50 1ł ':'i==.:.:195o rł .:a€a :':€ 

. :.E*?:162o ż['.'.**?'1.j€::
opłata za semestr oDłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutedo

;j:*1'.'., :*3€':ll/.El!l;łi.:lii.rl ;, li i.,,l :; l€'] : i€l €.:::j: 19oo zł:::::1] 19oołłi " I ]:-_.:::.19oo zł :; :*=Ęf5'o:żłji'ij,l#ń1;;]l''.

\.5"\



kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne 3 semestralne* wysokośÓ opłat dla absolwentów
studiów pierwszego stopnia Atęneum - Szkoły Wyższej,ktorzy rozpoczynają studia
drugiego stopnia w roku akademickim20l6l20l7

termin raty semestr semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyplom 60
zł W Diatei racie

Pieruszy semestr: po zawarciu
umowy * w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Wrueśnja/do
1 5 luteoo

500 zł

500 zł 500 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 500 zł 500 zł 500 zł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 500 zł 500 zł 500 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 500 zł 5n0 7ł 560 zł
do 15 swcznia / do 15 czerwca 500 zł 500 zł ozł

:!i:Ęł lil]i]i'"ń: i 1il . ii::: :'.::::'soo:żf=:r:=: ::-] iżś6Ó'żfl;; ';:*.j'. 2olio=żł'
opłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o wneśnia / do 28 luteqo

jł:=*a=;liil 1ii!]]łli|ll ii l:: ] 2430 zł !243ó'żł, -i:;}.2clo Źł

'p'Ą



ZAŁĄCZNIK NR3
do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.201'6r.

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wysokość opŁat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów
rozpo czynaJących studia w roku akademick im 2016 /2017 :

kierunek PEDAGOGIKA
NAUKI O RODZINIE

Studia stacjonarne

kierunek PEDAGOGIKA
NAUKI O RODZINIE

Studia niestacjonarne

termin raty semestr semestr
Arttni

semestr
tr,6?i

semestr
c"wertv

semestr
niatv

semestr szósĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pieruszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
waeśnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 39o zł

do 5 oaźdzjernika / do 15 marca 390 zł 39o zł 390 zl 390 zł 390 zł 390 zł
do 5 listoDada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 7l 390 zł 390 zł 390 zł
dÓ 5 orudnia / do 15 maia 390 zł 390 zł 39a zł 390 zł 390 zł 390 zł
do 5 stvcznia / do 15 czerwca 390 zł 3qo 7ł 390 zł 390 zł 390 zł 450 z1

:l;l ;i] i illilli l i ilinl'l ła:!!{'*:''' .'; 
"€Ł<: 'oĘal 'Ł: .:r195{} t Jlagso ił ti: ł95o łt ]i: l l: 2o1oĘł

oDłata za semestr oołacona iednorazowo do 3o wneśnia / do 28 luteao
,*.*rjli ł!**'i'}#+€5=:j',' !',i.,i' ;:,.j'l€!l ! lliliii{i€L +19oo żł .l:L90 ' . i .i:_!i'196o:łl i; #"*fi*;

termin raty semestr
nicru<zv

semestr
łlrrlni

semestr
trzeci

semestr semestr
nietv semestl szósty

+ opłata za dyplom
60 Zł W Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarcju umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
waeśnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 wześnia/do 15
ll fAdń

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

do 15 oaździernika/ do 15 marca 35o zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł
do 15 listooada/ do 15 kwietnia 350 zł 350 7ł 350 7ł 1so 7ł 35o 7ł 3so 7ł

do 15 orudnia/ do 1.5 maia 75O zl 350 zł 350 zł 350 zł 35o zł 350 zł
do 15 stycznia/ do 15 czerwca 350 Żł 350 zł 350 zł 350 zł 350 7ł 4IO zl

il'']i'' ili l ;!Ę:','j :1::;131''. 1750żł ;'.;::1750 żł ;l;i;i| ;i:iit7so żł l l ;i;'r1ą.75o'złl ] 1..3i 7tn,,tli! ! .|:.l', |'i] 13l|Eł!!]1*]:]
oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 wtześnia / do 75 lutedo

'€., '**==**.;iil] lrl ti l l]ł:ł!!ł ii llilr'il'oołł iiilttoo tt 1'ołI:ir]!, l7hif 
'ł=:']

lalJ'n 7l ':*r**t764 rl

(\-Fil't s



ZAŁĄCZNIK NR4
do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r"

Wydział Studiów Edukacyjnych

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

r ozpoczynających studia w roku akademick im 2016 12017 :

kierunek PEDAGOGIKA

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne

kierunek PEDAGOGIKA
Studia stacionarne

dia stacionarne 3 semestralne
termin raty s€mestr semestr drugi semestr tneci

+ opłata za dyplom 60
t r^, niatoi r).ia

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem' I)
Ko|ejne semestr: do 30 wześnia/do
28 ltlt€oo

500 zł

500 zł 500 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 500 zł 500 uł 5o0 zł
do 15 Iistooada / do 15 kwietnia 500 zł 500 zł 500 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 500 7ł 500 zł 500 zł
do 15 stvcznia / do 15 czerwca 500 zł 500 zł 560 zł

.xazeiń:,**::];..:*:,:::l,: iliili|.i'itll il! ::' ' '' ' " :,:;izsoo:żłl l ]

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o września / do 28 luteoo
il:i]:;1li'i€.::'j i:,. ']l j':]1!l riii ii:=i,_' 1!'24]50źł\' i :':..:' , . |: . 2s1o zł .a::.

termin ratv semestr nierwszv semestr druoi Śemestr trzeĆi Śemestr Ćzwartv
+ opłata za dyplom 60 zł

w oiatei racie
Pierwszy semestr; po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30 Września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
ll lfAdń

390 zł 390 zł 39o zł 390 zł

do 15 października / do 15 marca 39o zł 39o zł 390 zł 390 zł
do 15 listooada / do 15 kwietnia 390 zł 390 7ł 3qO 7l 390 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 390 zł 39o zł 39o zł
do 15 stvcŻnia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 4so zł

:, .195Olzti=r:l .l 1 195o'ł'jj ']:] ] l2o10 żł ] ijł':,li:',l

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 wneśnia / do 75 lutego
:= '':!i:i;j , i lili li ]1 i;.:i=,a'=:.:'', ,:ję:.i,J' ; .''.'.".:9OO. zł . lt ;it :-ri: śśargoileł ':'] €ś,i'.19oożł:'? :::':=j:1960 2ł:.::=a,

rF;'/\ 10



kierunek

Studia
PEDAGOGIKA
nietacionarne 3 semestralne

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne_ wysokość
stonnia Ateneum _ Szkoły WyŻszej,
w roku akademickim 20t6 12017

opłat dla absolwentów studiów pierwszego
ktorzy rozpoczynają studia drugiego stopnia

termin ratv semestr oierwszv semestr druoi semestr trzeci semestr czwartv
+ opłata za dyplom 60 zł
W cŻWańei racie

PierwsŻy semestr: po zawarciu umowy -
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
luteoo

390 zł 390 zł 39a zł 390 zł

do 15 oaździernika / do 1 5 marca 390 zł 390 zł 3go 7ł 390 ż
do 15 listooada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 390 zł 39o ż 450 zł
do 15 sNcznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 39o zł 0zł

:elńn'' ' 
.;''i;i:'j':l].;' 

' '::.' ,: jii, ] l ija .:l1....:'.195o:ł l .
' i 1950:żł::'|i]L. '195ożts:'

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 15 września / do 75 luteoo
:':,] , 1900'żł': i] , 190o żł:l.::', l ;:: *l9oo.żł, 

'
157o złLĘż

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne 3 semestralne- wysokość opłat dla absolwentów
studiów pierwszego stopnia Ateneum _ Szkoły WyŻszej,ktorzy rozpoczynają studia
drugiego stopnia w roku akademickim20l6l20l7

termin raty semestr
niemszv

semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyplom 60
zł W piatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
Września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Ko|ejne semestr: do 15 wześnia/do
15 luteoo

500 zł

500 zł 500 zł

do 15 DaŹdzjernika / do 15 marca 5oo zł 500 zł 500 zł
do 15 listopada / do 15 kwietnia 500 zł 500 zł 500 7ł

do 15 orudnia / do 15 maia 500 zł 500 zł 560 zł
do 15 stvcŻnia / do 15 czerwca 500 7ł 500 zł 0zł

';;ił:j.€{soo zł''' : "l' " ]l !tłrn.'f*! l '.'i:j::. 2o6o zł
oDłata za semestr oołacona iednorazowo do jo września / do 28 lrlteoo

i':€.]':' :.] Ę,:::=::.': l ,l] E45o żl'].'l',] ',,',;;śĘii5621 ::ii :=l :':.',' ..2o1o zł
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kierunek PEDAGOGIKA
specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (poszerzona o zaięcia daiace
uprawnienia nauczvcielskie)

Studia stacjonarne

kierunek PEDAGOGIKA
specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (poszerzona o zaięcia daiące
uprawnienia nauczycielskie)
Studia niestacjonarne

kierunek PEDAGOGIKA
specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (poszerzona o zaiecia daiace
uprawnienia nauczvcielskie)
Studia niestacjonarne _ wysokość opłat dla absolwentów studiów nierwszego
stopnia Ateneum _ Szkoły WyŻszej, ktorzy rozpoczynaja studia drugiego stopnia
w roku akademickim 2016/2017

termin ratv semestr oierwszv semestr druoi semestr trzeci semestr czwartv
+ opłata za dyp|om 60 zł
w Diatei racie

Pjerwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. 1)

Kolejne semestr: do 30 Września/do 28
liltPnn

390 zł 540 zl 540 zl 540 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 390 zł 540 zl 540 Zł 540 zł
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 39o zł 540 zł 540 zł 540 zł
do 15 stvcznia / do 15 czemca 390 zł 540 zl 540 zł 600 Zł
łażem '':=:ii" l ll';':'::]' : l 1; :"::Ę;{p$[ 2| i:l t1ll. j l ]]|]!.. z7oo.iuł:=::a: I : i tTnn.rtł1:j.: ,''- ' 2760 zł':

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o września / do 28 luteoo
'j=:' l.:;ii::.a==ą]]l.:]] :::j :;:]i':.:l!! l']=| ,i*{..ł ig_g6;1'. :l';.;E6śf'I7':E;ll:::mm-I,Tf '':.::'..''a 27iożf:''ś ii

termin ratv semestr Dierwszv semestr druoi aś}f fl'Óai semestr €ŻWattv...
+ opłata za dyplom 60 zł

w Diatei racia
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do 15
Iuteoo

39Q zł 510 zl 540 zł 540 zł

do 5 Dazdziernika / do 15 marca 390 zł 540 zł 540 zł 540 zl
do 5 listoDada / do 15 kwietnia 39o zł 540 zl 540 z.l 540 zł
do 5 orudnia / do 15 maia 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł
do 5 stvcznia / do 15 czerwca 390 zł 540 zl 540 zl 600 zł

i.:j 1950'tł.*;iji iiiril: ;1''' 276,t'.:, i:]],'::'];2700 zł i :: ] ;i,i.]:i;Łz6o*łF:*::l :':::;li';;':

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 wześnia / do 7ś lutcao
::,': l! t90cźłJijj'::.':]]]li ] l,i; ll l:z6śd'żł ! i' ii!!,.:.265o zł ;=::..]: :;:i*:ź 271o'zł:: ;, ;

termin ratv semestr oierwszv Ś€meŚtr drudi semestr trŻeci śemestr cruartv
+ opłata za dyplom 60 zł

W c7weńei reaie
Pierwszy semestr: po zawarciu
umolvy - w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 |Utego (dot. sem. I)
Kolejne semestr; do 15 września/do
15 luteoo

390 zł

540 zł 540 zl 540 zl

do 5 oaŹdziernjka / do 15 marca 390 zł 540 zł 540 zł 540 zł
do 5 listoDada / do 15 kwietnia 390 zł 540 z) 540 zł 540 zł
do 5 qrudnia / do 15 maia 390 zl 540 zł 540 z.l 600 zI

do 5 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 540 zl 540 z) 0zł
'.iilj]; 1950 zł'.:.*=:]i : ::=*::" ::.:::27oo3'ł i:.:. i. 2tOO.2l 222oj:żł ::,: :: ::'::*=*i

opłata za semestr oDłacona iednorazowo do 75 września / do 75 luteoo
*t:,1 !ii' -:::.:,:r::*=t:: ]:,.:190o'żl ':' '] ii : i!650 zł:*,:il:;i ': I |"i:;..|..:l265o zł -' :,

,:,., ::.'";łł:::2Lvł zł:':r:i:liii;:

,-N\
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ZAŁĄCZNIK NR5
do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r"

Wysokośó opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów
r ozp o czynających studia w roku akademick im 20 1 6 / 20 17 :

kierunek FILOLOGIA
specjalności FILoLoGIA ANGIELSKA

FILoLOGIA GERMAŃsra
FILOLOGIA WŁoSKA
FILoLOGIA HISZPAŃsKł

Studia stacjonarne

kierunek FILOLOGIA
specjalności FILoLoGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMAŃsra
FILOLOGIA WŁOSKA
FILoLOGIA HISZPAŃsKł

Studia niestacjonarne

termin raty s€mestr
niamczw

semestl
łlrlrni

semestr
lna?i

semestr semestr
Diatv

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w oiatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
Września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28
luteoo

390 zł 390 zl 390 zł 390 zł 390 zl 390 zł

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 39o zł 39o 7ł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 39o zł 39o zł
do 15 orudnia / do 15 móia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 39o zł 390 zl
do 15 stvcznia / do 15 czerwca 390 zł 1qo 7ł 3qO 7l 390 zł 390 zł 450 zł

..t19S0 zł h:]:illŚo żł i
'tEłl 'l1 ] '.i$5oĘra,* !_::.t oĘn 'l i i'i'-:2olożLa*

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o wześnia / do 28 luteoo
:: i ,:'.. :.*.:. . | :::=a::. .": 1900 iżł.:::.jLa lgoaiźf' i l ii]'1900iżł iitgi'dżt..:] 19oożł:: :j:::łii6o żł].l] ].. , I i.

termin raty
semestr
pierwszy

semestr
drugi

semestr
trzeci

semestr
czwarty

semestr
piąty

semestr szósĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
L^l nirtói r5.ió

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot' sem, I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
hrteoo

470 zł 4L0 zł 470 zł 4!0 zł 470 zł 470 zł

do 5 DaŹdzierni(a / do 15 marca 41o 7ł 41o zł 41O zl 470 zł 4'lO 7l 4'lo zł
do 5 listooada / do 15 kwietnia 4|o ż 41o 7ł 4Io zł 41o 7ł 47o zł 47o ż
do 5 orudnia / do 15 maia 470 zł 4I0 zł 4Io zł 41o zł 47o zł 4!0 zł
do 5 sWcznia / do 15 czerwca 410 zł 470 zł 470 zł 4Io zł Ą70 zł 470 zł

. Rareń?]. : '; ; ,.l i ],:'. -.i ' 'nĘn]'t: 2ośo 
'l:.:

]::ło5o''ł: 1 2dśo:zJ, tosd:'ł 211ozł
onłzte ze semes'tr onłacona iednorazowo do 75 węeśnia / do 7s lutedo

,**i. I I !:::..*1.:."1i;". .:',,::.. :,l.i ll ;2o00 żł,, 3roijtlźL, I

l:i200o zł ] , łooo'p '''2000 zł i-:=żo60 żłi::; i''i ; '

t3



ZAŁĄCZNIK NR6
d'o Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.

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

r ozp o czy nających studi a w roku akademick im 20 1 6 / 20 17 :

Kierunek: FILOLOGIA
Specj alność : FILOLOGIA ANGIEL SKA

FILoLOGIA HISZPłŃsKł
FILOLoGIA WŁOSKA

Studia onarne

+ opłata za dyplom 60 zł

Pierwszy semestr: po zawarcju umowy -
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 waeśnia/do 28

do 15 DaŹdziernika / do 15

wysokośó opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Ateneum _ Szkoły
W yŻszej, ktorzy rozpo czynaja studia drugie go stopnia

w roku akademickim 2016/2017
Studia stacjonarne

termin raty semestr oierwszv semestr druqi semestr trzeci semestr czwartv
+ opłata za dyplom 60 Żł
W czwańei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28
luteoo

47o zł 470 zł 410 zł 4L0 zł

do 15 oaźd7iernika / do 15 marca 4Io zł 41o 7ł 4I0 zł 410 zł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 41n 7ł 410 z+ 410 zł 4to zł
do 15 qrudnia / do 15 maia 4Io zł 4t0 zł 4L0 zł 470 zl
do 15 stvcznia / do l5 czemca 4Io zł 47o 7ł 4'lo zł 0zł

:.-R*'dń']il 
: j ]':._'.'' '' 1.':: 'ę: 

'l:i ' : :'2050ażł ] |.:: ::.::': '..2osożł:. lll::ti:żoSo żł "* lil7oł.7r..€ś .

opłata za semestr opłaana iednoraaowo do 3o września / do 28 lutedo
.j;: .:: i, 

N'r i;i.=**:..*: 
=. 

r' i{t;i20o0 lł ];:*;| śśś;,20oożł,i=*
'n]ll 

2000 zł":=:" -:,';'::_:;]l 165ozł i*

\S\\
t4



Kierunek: FILOLOGIA
Specj alność : FILoLOGIA ANGIEL SKA

FILoLOGIA HISZPłŃsKł
FILOLoGIA WŁoSKA

Studia niestacionarne

wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Ateneum - Szkoły
WyŻszej, ktorzy rozpoczynaja studia drugiego stopnia
w roku akademickim 2016 /2017
Studia niestacjonarne

termin ratv semestr Dieruśzv semestr druoi semestr trzeci semestr czwarty
+ opłata za dyplom 60 zł
W czwańei racje

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
w dniu jej zawarcia do 30 Września/do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
luteoo

430 zł 430 zł 430 zł 430 zł

do 5 października / do 15 marca 430 z1 430 zł 430 7ł 430 zł
do 5 listoDada / do 15 kwietnia 430 zł 430 zł 430 zł 430 zł
do 5 qrudnia / do 15 maia 430 zł 43o zł 430 zł 490 zł
do 5 swcznia / do 15 czerwca 430 zł 43o ź Ą30 zł ozł
Razem 2l'5o_:zł?3 .l'; i 2l5c'ł', j-i215o'żl''-

'78trżł]: 
'i '''::]

opłata za semestr opłacona iednorazowo do !'5 września / do 75 luteoo
] l ' .'€ :l ,:]l' 

":ii.i.: 
i *2roo.rl ,:€i3 ':,:::j:,21OO 1l210o żł iiij'73o:zł]'*!*"'
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ZAŁĄCZNIK 1YR7

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r"

Wydział Europeistyki' Politologii i Dziennikarstwa

Wysokośó opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia:

kierunek EUROPEISTYKA
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia stacjonarne dla studentów tozpoczynających studia w roku akademickim
20r512016:

termin raĘ semestr
trzeci

semestr
crw^rłv

semestr
nittv

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w oiatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 Września/do 28
luteoo

390 zl 390 zl 390 zł 390 Żł

do 15 oaźdzjernika / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 39o zł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 3qo 7ł 390 zł 39o zł 390 zł
do 15 qrudnia / do 15 maia 39o zł 39o zł 390 z 390 z+

do 15 stvcznia / do l-5 czemca 390 zł 390 zł 39o zł 450 zł
:tEŹ:eń. .l ':€'' ::.:, ' ]] ii,a1gso 'ł l t950 zł, 19solżł,' !l]::'j.,.l , '. 2o1o zł

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o września / do 28 luteoo'Ł'' :'::j''.:a.i
' 1BQ9,9J:,: l!99ll''*,E:łqq0 zł ...;-:,j 

" ii 196.9.11.

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku

akademickim 20 1 5 I 20 I 6 :

termin raty semestr
trzeĆi

semestr
cżwartv

semestr
ńietv semestr szósty

+ opłata za dyp|om 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30 Września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do 15
h rtPno

370 zł 370 zł 370 zł 37o zł

do 15 paŹdziernika / do 15 marca 37o 7ł 370 zł 370 zł 370 zł
do 15 listopada / do 15 kwletnia 370 zł 37o zł 37o 7ł 370 zł
do 15 orudnla / do 15 maia 37o zł 37o zł 37o zł 37o zł
do 15 stvcznia / do 15 czerwca 370 zł 370 zł 370 zł 43o zł
Razem 1850żł::: ::.185Oa1 zł

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 luteoo
i ' ,.=,*=.., :]., * ,,.€**;''', l8Óo,il ,1800'tl:31 ,lt8{!(l
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kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMLrNIKACJA SPOŁECZNA
Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku
akademickim 201 5 120 I 6:

termin raty semestr
trzeci

semestr
c7waałv

semestr
nirtv

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem' I)
Kolejne semestr: do tr5 Września/do 15
lr rtrnr

4I0 zł 47o zł 4L0 zł 41o zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 410 zl 470 zł 47o zł 470 zl
do 15 listopada / do 15 kwietnia 470 zl 470 zł 410 zł 41O 7

do 15 orudnia / do 15 maia 41o 7ł 47o zł 41o zł 4I0 zl
do 15 stvcznia / do 15 czerwca 410 zł 470 zł 4Io zł 470 zł

,nśfl ,ł lo50.zł:l-1 :l]:)dśal 
'ł

',:=:' 21-;tł}zE:':'

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 1 września / do 15 luteoo
20oołł.. ióoó!l 'ź6ób-:żł 

i l ia:,j:2060żł .:=i

Studia stacjonarne - studenci,ktorzy rozpocz{ri studia w roku akademickim
2014t2015

termin raty semestr
nirtw semestr szósty

+ opłata za dyplom
60 zł W oiatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy - w
dniu jej zawarcia do 30 Września/do 28 lutego
(dot. sem. I)
Koleine semestr: do 30 Września/do 28 |Uteoo

390 zł 390 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 390 zł 390 zł
do 15 listooada / do 15 kwietnia 390 zł 39o zł
do 15 onrdnia / .lo 15 meie 390 zł 390 zł

390 zl 4\o 7ł

h .-+!. 
t;.,r. I , '...1...;ir, . |95o żl]]: ] ' "':<..2o1o zł*=::-;

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 30 wteśnia / do 28 lutedo
::: t. r lj'i.':lt -;:,: ';:*.:=:**:: =*.1$oo 

żł;:i:a,r L96o1zł:,

Studia niestacjonarne - studenci, któtzy rozpoczę|i studia W roku akademickim
2014/2015

+ opłata za
dyplom 60 zł

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy - w
dniu jej zawarcia do 30 waeśnia/do 28 lutego
(dot. sem. I)

semestr: do 15 Września/do 15

.^/,arilo-
\:

I7



ZAł'ĄCZNIK NR8
do Zarządzenia 1\r 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04-05.2016r

Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa

Wysokość opŁat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia:

kierunek EUROPEISTYKA
Studia stacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

201,5t2016:
termin ratv semestr trzeci semestr czwarty

+ opłata za dyp|om 60 zł
w niatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 Września/do
7R luteoo

39o zł 390 zł

do 1 5 Daździernika / do 15 marca 390 zł 390 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 39o zł 390 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 39o zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 390 zł 450 zł
:.paiiłi ':.:a" ]..:a:.::::] i :l r.."1e50 it, ;i::.i' , ,j:]2o16:żł

onłzte ze ŚemeŚtr opłacona iednorazowo do 30 września / do 28 lutego

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku

akademicktm Ż015 12016 :

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

w oiatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Ko|ejne semestr: do 15 września/do
'l Ę ll ltpón

390 zł 390 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 390 zł 390 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 390 zł 39o zł

do 15 orudnia / do 15 maia 390 zl 390 zł

do 15 stvcznia / do 15 czeMca 390 zł 45o zł

'n'6 "ł 
,,l!l .,]]:=]:2o1o zł--'::.:'

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 15 wneśnia / do 75 lctęgo

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne - wysokośó opłat dla absolwentów studiów nierwszego
stopnia Ateneum - Szkoły WyŻszej,ktfuzy tozpocze|i studia drugiego stopnia

w roku akademickim 2015 12016
termin raw semestr trzeci semestr czwarty

+ opłata za dyp|om 60 zł
w aTwartei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy

- W dniu jej zawarcia do 30 września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Ko|ejne semestr: do 15 września/do 15
Ir rtcoo

39o zł 390 zł

do 15 naździernika / do 15 marca 39o zł 390 zł

dÓ'l5listoDada i do 15 kwietnia 39o zł 39o zł

dÓ 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 45o zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 390 zł 0zł
ńazem'*i ..*'*:'' ] ] ||!:..:. j - i]:195o.żł l]'.]l]

""| 
tL6Żo'2|'' ' .'. '..:

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 75 Wrześnią ]:!Ioj!Ł!u]t9g9-
'' l 1900 żł..::i';':]t'

Ą

n"*
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zAŁĄCZI{IK NR9
do Zarządzenia Nr 9i2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wysokość opŁat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia:

kierunek PEDAGOGIKA
NAUKI O RODZINIE

Studia stacjonarne dla studentow rozpoczynających studia w roku akademickim
201.5/2016:

termin raty semestr
trzeci

semestr
Ćrwżi+v

semestr
niatv

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 Żł
w oiatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Ko|ejne semestr: do 30 września/do 28
luteoo

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł

do 15 oaźdzjernika / do 1 5 marca 390 zł 390 zl 390 zł 390 zł
do 15 listooada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 39o ż 390 z+

do 15 orudnia / do 15 maia 3qo 7ł 390 zł 390 zł 390 zl
do 15 stvcznia / rto 'l\ rzemca 39o Żł 39o 7ł 390 zł 45o zł

1ll5o 7ł'''. .,.195(' zł]:=
' 
oĘń 'l'

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 30 września / do 28 luteoo
i.900 zł l l , L1900'zł€l

=*[__9oo 
ża,-1 ś*i'::, 196o]zł"'" i 

"
kierunek PEDAGOGIKA

NAUKI O RODZINIE
Studia niestacjonarne dla studentów tozpoczynających studia w roku
akademick im 201 5 / 201 6 :

termin ratv semestr trzeci semestr czwartv semestr Diatv semestr szósty
+ opłata za dyplom 60 Zł W piatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
wrześnja/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do 15
luteoo

350 zł 350 zl 350 zł 350 zł

do 15 Daździernika/ do 1 5 marca 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł
do 15 listooada/ do 15 kwietnia 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł
do 15 orudnia/ do 15 maia 350 7ł 350 zł 350 zł 350 zł
do 15 stvc7nia/ dÓ 15 .7Fru.e 350 zł 350 zł 350 zł 41o 7ł
Ri*e'ńi' l*!:::.ę':n:.:.l{: ! l,tr75Crt ',,1750łł:.''::', ;r, ::= at7'3o żł _ __ 1810 zł

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 wtześnia / do 75 tuteoo
śśri Ll+'::;i=;=-*g:::i'''l ł::.ł!l ;;i*l?'::;, :17oorł :-9..5it6o tt

Ą
t)ęrtt le



Studia stacjonarne - studenci,ktorzy rczpoczęli studia w roku akademickim
2014t2015

termin ratv semestr Diatv semestr szóstv
+ opłata Za dyplom 60 Żł W

oiatei racie
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy - w
dniu jej Zawarcia do 30 września/do 28 lutego
(dot. sem. I)
Ko|eine semestr: do 30 wześnia/do 28 luteoo

390 z 390 z

do 15 października / do 15 marca 390 z 390 z
do 15 listÓnada / rlo 15 kwiptnie 390 z 390 z
do 15 orudnia / do 15 maia 390 z 390 z
do 15 stvcznia / do 15 czerwca 390 z 450 zł
Rażćm a: l :,'., .'.Ę}.:ęj:]:.:'l11 , .1..1950:,il rr r; :*]ł:. 2olojlzł ':.'.::=j']:=

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 3o wneśnia / do 28 lutado
.:]ałgoid=r ;i;; €i:i '' :..l96d:zł ,::: "'::':'._3

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne - studenci, którzy rczpoczęli studia w loku akademickim
2013/2014

termin raw semestr szóstv
+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei raciP

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy - w dniu jej
zawarcia do 30 Września/do 28 lutego (dot. sem. ])
Koleine semestr: do 15 Września/do 15 ll]tPoo

350 zł

do 5 oażdziernika/ do 15 marca 350 zł
do 5 listoDada/ dÓ 15 kwietnia 350 zł
do 5 qrudnia/ do 15 maia 350 zł
do 5 stvcznia/ do 15 czeruca 47O 7l

,,kt**iit.i.",-::," :i'::=:,.=:.:: . iLi il ....:.:::.r.: ' il!i]]...jja:_:.]1a*]'. l81Ó.zł.':i.:=:, .. 
',:' J':

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 luteao
:'i;i :.l.j.i:.. " :3'},,-ł',l '..lril i:':. ,] :, €"il!:;:.' ' 176o żi*::..:': ..; :;j

Studia niestacjonarne - studenci' ktotzy tozpoczęli studia w roku akademickim
2014t2015

termin raty semestr Diatv semestr szóstv
+ opłata za dyplom 60 zł W piatej racie

Pierwszy semestr: po zawarcju umowy - w
dniu jej zawarcia do 30 Wrześnja/do 28
lutego (dot. sem. I)
Ko|ejne semestr: do 15 Września/do 15
luteoo

350 zł 350 zł

do 15 pazdziernika/ do 15 marca 35o zł 350 zł
do 15 listooada/ do 15 kwietnia 350 zł 350 zł
do 15 orudnia/ do 15 maia 350 zł 350 Żł
do 15 stvcznia/ do 15 czerwca 35o 7ł 470 zł

l?so żł tl
opłata za semestropłaconajednorazowo do 75 września / do 75 luteoo

':'l l==+:'ę''r l ę{{''' ',, ]ji ;':ł€**:ll* :''7oo'Żłil:' i'-'a:ś"',.:'l7óażt:;ź
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kierunek NAUKI O RODZINIE
Studia niestacjonarne - studęnci, ktoruy rozpoczęli studia w roku akademickim
2014t2015

termin raty semestr Diatv semestr szóstY
+ opłata za dyplom 60 zł w
Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 waeśnia/do 15
luteoo

350 zł 350 zł

do 15 Daździernjka/ do 1 5 marca 350 zł 35o zł
do 15 listoDada/ do 15 kwietnia 350 zł 350 zł
do 15 orudnia/ do 15 maia 350 zł 350 zł
do 15 swcznia/ do 15 czerwca 350 zł 410 zł
Ki}fEm '.=:rl li '. i:ęaj].j] l:}.:., t . ':':.]'1iaJ*, 175(l zł* ]l, ,ii:f]=:.':*:'ńrłi:'L,: ]i " ':'-

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 htiin
=-]jl|,l =]-' 

ię* l ir=*.*łi:ś.:! ] :li I . 
', 

.].,,ill:'17.0_0,Lł.f=,'iii* trrt tti I iili.;;:.-1t60 zI-'.iT .E::-

zt



ZAŁĄCZl\IK NR10

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wysokość opłat zastudia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia:

kierunek PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickirn

201512016:

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia

akademickim 2015 12016:

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

w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy

- w dniu jej zawarcia do 30 Września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do 15

390 zł 390 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 390 zł 390 zł

do 15 listooada / do 15 kwietnia 39o zł 390 7ł

do 15 orudnia / do 15 maja 390 zł 39o zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 39o zł 450 zl

a i].*:i95o:,żł |',:'ź.',.':.:'' ,,2r1ożłś= l l,:* .

orłrt' ,, semestr opłacona iednorazowo do 75 wrześn!ą llĘ;!!-1!g!99o
ru:Eil|l-$rr-:n:i .. -.;';!1Ę:*., ;.. , ,.: 1900 Żł 'l i 1960 zł

w roku

+ opłata za dyp|om 60 zł

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy

- w dniu jej zawarcia do 30 września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Ko|ejne semestr: do 30 września/do 28

., ]i i960 zł:': ł|

Y--.. I \\i\ \ \

Ż2



kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne- wysokośó opłat dla absolwentów studiów pierwszego
stopnia Ateneum - Szkoły WyŻszej, ktorzy rozpoczelt studia drugiego stopnia
w roku akademickim 2015 12016

termin ratv semestr trzeci semestr Ćzwartv
+ opłata za dyp|om 60 zł
vt rzvtarlei rarie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dnju jej zawarcia do 30 wześnia/do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 WrŻeśnia/do 15
ll rtFrr

390 zl 390 zł

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł
do 15 ljstoÓarja / do 15 kwietnia 390 7ł 39o zł
do 15 orudnia / do 15 maia 390 zł 45o ź
do 15 swcznia / do 15 czerwca 390 zł 0zł
Razeń::,,: ]:j:'' . ',':.::i.:.ja:.:':. tr95o zł j '. :t62ozł:.

oDłata za semeŚtroołacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutedo
19oo zł ::l' f57o zł ":L1::

kierunek PEDAGOGIKA
specjalność Pedagogika Zlntegrowanej wczesnej edukacji (lloszerzona a zaiqcia
dai ace uprawnienia nauczycielskie)
Studia stacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim
2015/2016:

termin ratv semestr trzeci semeśtrczwartv
+ opłata Ża dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
Września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28
l riedo

540 zł 540 zł

ł]o 15 nażdziernika / do 'l 5 marca 540 z1 540 z.l

do 15 listopada / do 15 kwietnia 510 zł 540 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 540 zI 540 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 540 zł 600 zl
I Razsmi-:., lllFi'lL ,l 

'
Ż7oo zł :l: :i::'r.2760r zł "':' '

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o wześnia / do 28 luteoo
i=J.i::':;i l,l ,l itn l ri:t 2650zl':' '.ia.]al ;2710:;Źł::,;

kierunek PEDAGOGIKA
specjalność Pedagogika zintęglowanej wczesnej edukacji (noszerzona o zaięcia
dai ace uprawnienia nauczycielskie)
Studia niestacjonarne dla studentów rczpoczynających studia w roku
akademickim 2015 12016 :

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

w oiatei racie
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 Września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
L rfpnn

540 2) 540 z)

do 15 oaździernika / do 15 marca 540 zł 540 zl

do 15 listooada / do 15 kwietnia 540 zl 540 z1

dÓ 15 nrlldnia / dÓ 15 meie 540 zł 540 zl

do 15 stvcznia / do 15 cŻerwca 540 zł 600 zł
]jREźóm . :j]' ::'.; c-.' 27oo zł 7.|:*?.: !'ij.l 2760' zl .€:i

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutego
ą650 zł:.; .ll': l*.ś+!'] z7lożł
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kierunęk PEDAGOGIKA
specjalność Pedagogika zintegtowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zaięcia
daiace uprawnienia nauczvcielskie)
Studia niestacjonarne _ wysokość opŁat dla absolwentów studiów pierwszego

stopnia Ateneum - Szkoły WyŻszej, ktorzy rozpoczeli studia drugiego stopnia

w roku akademickim 2015 /2016

termin ratv s€meŚtr trŹeci sem€str'czwarw
+ opłata za dyplom 60 zł

w czwaftei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do
30 września/do 28 |utego (dot.

sem. I)
Kolejne semestr: do 15
września/do 15 luteoo

540 z.l 540 zł

do 15 paŹdziernika / do 15 marca 540 zł 540 zł

do 15 liŚtoDada / do 15 kwietnia 510 zI 540 z.l

do 15 orudnia / do 15 maia 540 zł 600 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 540 zł 0zł

oDłata 2a semeątr oDłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutego
l';:€i.€ :.'i,'." :::j lil€ ?::: 265o]Żł ].]'.:] i]:l l| jl,,' 2170'żł ::.j.'],,+:'

Studia niestacjonarne _ studenci, ktorzy rozpoczęLi studia w loku akademickim

201412015
termin ratv semeŚtr czwarw

+ opłata za dyplom 60 zł W piątej
racie

'ierwszy semestr: po zawarciu umowy -

V dniu jej zawarcia do 30 Września/do
:8 lutego (dot. sem. I)
lo|ejne semestr: do 15 września/do 15

390 zl

lo 15 Daździernika / do 15 marca 390 z1

lo 15 listopada / do 15 kwietnia 390 z1

lo 15 orudnia / do 15 maia 390 zl

lÓ 1 5 stvcznia / do 15 czerwca 450 zł

Ę;:!:l i: l l ],;-'= ,

)Dłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 luteg.
. : 196oźłi:'::::ś]:iil 'l -..=

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne _ Wysokość opłat dla absolwentów studiów I stopnia

Atenęum-Szkoły WyŻszej,ktorzy rcZpoczęIi studia II stopnia w roku akademickrm

2014/2015

termin ratv semeŚtr czwarw
+ opłata za dyplom 60 zł W pjątej

racie

'ierwszy semestr: po zawarciu umowy -
v dniu jej zawarcia do 30 Września/do
18 lutego (dot. sem. I)
(o|ejne semestr: do 15 września/do 15

3']0 z'ł

to 15 DaŹdziernika / do 15 marca 3'70 zł
lÓ 15listonada / do 15 kwietnia 3'70 zł
io 15 orudnia / do 15 maia 3'70 zl

io 15 swcznia / do 15 czerwca 43o zł
rłze-fu l€'.ł:.+l_']l i .;] ]l,ii19f0.]ż| '': li:a*:
onł2t2 ze ŚemeŚtr onłacona iednorazowo do 75 września / do 75 luteql
rl*' ,!:*':*i li :j' ' '.: :]', l j':-!l:f86o'zł i

."1 
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kierunek PEDAGOGIKA
specjalnośó Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia dające

uprawnieni a nattczY ciel skie)

Sludia niestacjonarne _ wysokośó opłat dla absolwęntów studiów I stopnia

Ateneum-S zkoły wyŻszej,ktoruy rozpoczęIt studia II stopnia w roku akademickim

201412015
termin raty s€mestr czwarĘ

+ opłata za dyplom 60 zł W piątej

racie

)ieMszy semestr: po zawarciu umowy -
ru dniu jej zawarcia do 30 wześnia/do
28 lutego (dot. sem. I)
(olejne semestr: do 15 września/do 15

5Ż0 zl

i^ 'l Ę naid7iPrnika / dÓ l5 marca 520 zł

l^ 1Ę liśtńnada / do 'l5 kwietnia 520 zl

to 15 orudnia / do 15 maja 520 zl

!o 15 stvcznia / do 15 czerwca 580 zł
46{j'c' żł

6l"u za semełr opłaconijednorazowo do.!5 wtześnia / do 75 lute"go
---:+-

kierunek PEDAGOGIKA
Specjalność Pedagogika Zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o ząęcia dapce

uprawnieni a nauezy cielskie)

Studia niestacjonarne _ wysokośc opłat dla studentów, ktor zy r o Zp o częIi studi a

II stopnia w roku akademicktm20l'4120l5
termin ratY semestr czwarty

+ opłata za dyplom 60 zł W piątej

racie
)ierwszy semestr: po zawarclu umowy -

v dniu jej zawarcia do 30 Września/do
!8 lutego (dot. sem. I)
(olejne semestr: do 15 Wześnia/do 15

540 zł

'lĘ 
^^źd7i"rnike 

/ do 15 marca 540 zł

Io 15 listooada / do 15 kwietnia 540 zl
Ę m^ia 540 zł

lo 15 swcznia / do 15 czerwca 600 zł
i.łiń l" ! .ś., :1**n:1l;.''''' i ','a'i,: 2760 Żł

ffi*owo do 7ś l,vrzaśt !9-@a
:ł.:.','i]ł,''i.li27lo żl.,a l l.€*l]jii |,

{ x\.'
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ZAŁĄCZNIK I\R11

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r

Wydział Neofilologiczny

Wysokość opłat zastudia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia:

kierunek FILOLOGIA
specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMANSKA
FILoLoGIA WŁOSKA
FILOLOGIA HISZPANSKA

Studia stacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

201512016:

termin raty
semestr
trzeci

semestr semestr semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu umowy

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

Kolejne semestr: do 30 września/do 28
ll ltpń^

390 zł 390 zł 390 Ż 39o zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 39o zł

dÓ 15 tistoDada / do 15 kwietnia 390 zł 390 Zł 390 zł 390 zł

/.l^1Ę 390 zł 39a zł 390 zł 3go zł

.ln 1Ę 390 zł 390 zł 390 zl Ą50 zl

iE;*ń l :,.-:-, :€.i :...]: :' l,, .;.i <1950 zł 1950 żł l-c5o'żF] .='!;l;' ii']'o1g żł, ii:::a,,ź

ffi m66oE. F.rpoo'ił ,l lr,;i90ó:żł

kięrunęk FILOLOGIA
Specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMANSKA
FILOLoGIA WŁoSKA
FILOLOGIA HISZPANSKA

Studia niestacjonarne dla studentów rozpocZynających studia w roku

akademickim20l,

termin raty
semestr
trzeci

semestl
czwarty

semestr
piąty

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w niatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy

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

Kolejne semestr: do 15 września/do 15
4I0 zł 470 zł 470 zl 4to zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 470 zł 470 zł 47o zł 41o zł

41o 7ł 470 zł 410 zł 4Io zł

41o zł 41o 7ł 4L0 zł 470 zł

47o zł 47o 7ł 410 zł 470 zł

!O5O zl 2o5o zł iEaTITETr-l i!.J'2'.t-ouł i1;::-ł+: l

12000'zł 2000 zł .l 2000,?l,l 1:;l.g,: 26qo.Żł.:;.'iĘ:

Ą
.*/1. \\\ \ I\\V \

' -t

Ż6



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

Studia stacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

201512016:

termin raty
emestr
rzeci

;emestr
:zwarty

emestr
liąty

;emestr
;zósty

semestr
siódmy

semestr ósmY

+ opłata za dyplorn
60 zł w Diatei racie

)ierwszy semestr: po zawarcju umowy
- W dniu jej zawarcia do 30 wześnia/do
l8 lutego (dot. sem. I)
(olejne semestr: do 30 września/do 28

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

lo 15 oaździernika / do 15 marca 3qo 7ł 390 Zł 390 zl 39o zł 390 zł 390 zł

Io 15 llstopada / do 15 kwietnia 39o zł 390 zł 390 zł 39o zł 390 zł 390 zł

lo 15 orudnia / do 15 maja 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł

lo 1 5 stvcznia / do 15 czerwca 39o zł 390 Zł 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł
.'i::]]''' i,€aa7€m il9śo zł l oĘn 'l: t950'zł' 'iośif,ił { eĘn 7ł= ..:1:l2Ótożł' i '

190o złł' l'900 zł iÓoo zł | rgoo zł | rgo0 żl I r90o zł

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

Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku

akademick im 201 5 I 20 16 :

termin raty
semestr
trzeci

semestr
czwarty

semestr
piąty

iemestr
;zósĘ

;€mestr
;iódmy

semestr ósmy

+ opłata za
dyplom 60 Zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. I)

Kolejne semestr: do 15 Węeśnia/do
15 luteqo

470 zł 4I0 zł 470 zł 470 zł 41o zł 4!0 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 470 zł 4 0zł 410 zł 410 zł 47o zł 4L0 zł

do 15 listooada / do 15 kwietnia 4I0 zł 4 ozł 470 zł 41o 7ł 41o zł 4L0 zł

dÓ 15 orudnia / do 15 maia 4t0 zł 4 0zł 4I0 zł 41o 7ł 470 zł 41a zł

do 15 sfvcznia / do 15 czerwca 410 zł 4 O7l 410 z+ 41o zł 470 z+ 47o zł

:Rażeni Ll':,"€. "E*'' = 
:ś 

',,i 'ńE't '} 2o5o zł 2o5o złll| o5o zł 2050-:rł liżl1ozł :

oołata za semestr opłacona 3dnorazowo do 15 września / do 15 lute
2000 zł 2ooo 2ł Źooo]ż] 'ooo zł:! ji' ',: 

'n6n 
7ł':

Studia stacjonarne _ Studenci,ktorzy rozpocz{ri studia w roku akademickim

termin raty semestr
piąty

semestr szósĘ

+ onłata za dvolom 60 zł W oiatej racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 wześnia/do 28

lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 waeśnia/do 28
ll lfpńÓ

390 Zł 390 zł

do 5 oaździernika / do 15 marca 390 Zł 390 Ż
do 5 listooada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł

do 5 orudnia / do 15 maia 390 Zł 390 zł

Ę 390 zł 450 zł

',t95o zł- -' .'-] 
-.r.:;il!F:łi,,:żtilożł.:fil 

l,:,1! l-*i!]$iiii:;

nntuii, iPdnorłzowo do 3o wneśnia / do 28 luteso
ffi l=i96fii-

21



Studia niestacjonarne - studenci, ktorzy rozpoczę|i studia w roku akademickim

20141201,5

termin raty semestr piąty semestr szósĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
w piatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 wześnia/do 28

lutego (dot. sem. I)
KoIejne semestr: do 15 Września/do 15

llltpoÓ

4to Żł 4I0 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 470 zł 41O 7l

.lń 1Ę li<tnnada / rlÓ 15 kwietnia 41o zł 4I0 zł

do 15 orudnia / do 15 maja 470 zł 410 zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 4Io zł 470 zł

fl'[]#l'llll,*lll*ł;j*ii i',.'' ..=203'Óżl:*'llfłlill.llil!l.].:,l!Ę0źł::ll}$. jf

@ruzo-o d, 75 -rześnia / do

*TF=llllll@ifi -'l]i&iliUł#;iii'*:'::'' illi:=:',, :*-l,.:źo00 zl..]lilł

Ż8



Z 
^Ł 

ĄCZ
do Zarządzenia

Ateneum _ Szkoły Wyższej

NIK I\R12

Nr 9/2016 Rektora

w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.

Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia

Kierunek: FILOLOGIA
Specj alność : FILoLOGIA ANGIE'LSKA

FILOLOGIA HISZPANSKA
FILoLoGIA WŁoSKA

Studia stacjonarne dla studentÓw rozpoczynaJących studia w roku akademickim

2015120t6.'

wysokośó
któr zy r o zp o czdii studia drugie go stopnia w ro ku akademick im 20l 5 l 20 16

Studia stacionarne
termin ratv semestr trzeci semestr czwarw

+ opłata za dyplom 60 zł
w czwartei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
w dniu jej zawarcia do 30 Września/do 28

luteqo (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28

ll rteoo

470 zł 4t0 zł

rlo 15 Daździernika / do 15 marca 41o zł 4L0 zł

Ę kwiptnia 410 zł 4L0 zł

ĄIo zł 47o 7ł

/.1r15 470 zł 0zł
:EFłńś:i",. l]':*':.l_;ś1.=' Ll.' 2o5a zł,, ',.;ź i'iia'"l' :.j t70o:Żł ]i-:€,]l€

onłete 2e Śemestr opłacona iedt ,orazowo do 30 wrzesnE / ao zó ,

ffi l_- 2ooo' zł :.'l*lfril':' i' . ]]:.:" l1b50tźł ''''.'l':l*:'::

+ opłata za dyplom 60 zł

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 28

luteqo (dot. sem. I)
Kole'jnesemestr: do 30 Września/do 28

29



Kierunek: FILOLOGIA
Specjalnośó: FILoLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA HISZPANSKA
FILOLOGIA WŁoSKA

Studia niestacjonarne dla studęntów rozpo czynających studia w roku akademickim

20L512016..
termin raty śemeŚtr trzeci semestr czwarw

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
w dniu jej zawarcia do 30 Września/do 28

lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
ll ltcdÓ

430 zł 430 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 430 zł 430 zł

do 5 listoDada / do 15 kwietnia 430 zl 430 zl

do 5 orudnia / do 15 maia 43O zl 430 d

do 5 stvcznia / do 15 43o zł 49o zł

!itiżó* ,,,,,, €].€:; 2150 źł
ńEtu" semestr oołacona iednorazowo do 75 września 1 !9-1!-!!tes9-

21'oo zł ' , [ ' .lil.,i;,|,a,'i00'ł''i'.:: ' l'' '

w1zsokość opłu Ateneum - Szkoły WyŻszej,

ktÓrzy rozpoczeli studia drugiego stopnia

w roku akademickim 2015 12016

Studia niestacjonarne
termin raty semestr trzeci semestr czwarw

+ opłata za dyplom 60 zł
w czwartei racie

PieMszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 września/do ZB

lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15

Iilteoo

430 zł 430 zl

rln 1Ę n:idziprnika / do 15 marca 4jo 7ł 430 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 43o Ż 43o zł

do 15 orudnia / do 15 maia 430 zł 49o zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 430 zł ozł
nm "= i : ?::::*,:r::i,' i ii 2150 żł,]''.1::]]] ;fa.l i 178€źa i .:.:ł:ii:=

Trłrt n semestroDłacona iednorazowo do 75 WrześĘ!ąl_do ]EJ!Eg-_
f. .--'iiil=t[=ir a.ill 2L0o zł' l

\
\*t\; 30



ZAŁĄCZNIK I\R13

do Zarządzenia I{r 9/2016 Rektora

Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r"

Międzyuczelniany Wydział Sopoclriej Szkoły Wyższej i Ateneum_Szkoły

Wyższej w gdańsku

Wysokość opłat zastudia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów

t o zp o czy nających studia w roku akademi ck im 20l 6 l 20 l7 :

kierunek BUSINESS AND LANGUAGIIS (B&L)

Studia niestacionarne

tl*fi

Studia stac onarn€
terrnin raty

semestr semestr
druoi

semestr
tt7aĆi

semestr
Ć7wartv

semestr
ńiaiv

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 Iutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 Września/do 28
lilfadr

550 zł 550 Zł 770 zł 770 zł 7L0 zł 770 zł

rln 1 Ę naździernika / do 15 marca 550 zł 550 zł 7Io zł 7I0 zł 7Io zł 770 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 550 zł 550 Zł 710 z+ 710 zł 7l0 zł 7Ia zł

dÓ 15 orudnia / do 15 maja 550 zł 550 zł 71o zł 7t0 zł 7Io zł 77a zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 550 zł 550 zł 770 zł 7L0 zł 7L0 zł 7lUzł

.Rbzdńlł' '::i' ' ' 275O*.21. .2750* zl 3550 zł ! io żł:.'l] : l='':3 55g żł'::

opłata za ;emestr opła'cona jednort tzowo do 3t , września ,/ !9 zE !|!''t9gę,,'' ,''. .','=, '','

3500 łł: w,
lan aclonarlr

termin raty
semestr semestr

druqi
semestr
trzeci

semestr
czwa rtv

semestr
niatv

semestr szóstY

+ opłata za dyplom 60 Zł

w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy

- w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28
IllteÓÓ

550 zł 550 zł 710 7'ł 710 zł 77o zł 7I0 ż

do 1 5 naździernika / do 15 marca 550 zł 550 zł 770 7'ł 77o zł 7t0 zł 71o 7ł

5 listoDada / do 15 kwietnia 550 zł 550 Zł 7'lo 7ł 770 zł 77o zł 77O zl

5 orudnia / do 15 maia 550 zł 550 z1 71o zł 7I0 zł 7\o zł 7lo zł

550 zł 550 zl 770 zŁ 7tO zl 77o zł
-170 zł

R
:: ',,,: Dł zł z7so*:łł 3550 zł :.*i'śso uł l; 3550 '':':;] ;:j:€,:.ie6io''ł,'''Ł'] -: .|

oDłata za sen estropłacorffirrorr^ń, ao so wrzełnia / ag

'i:.|'ll: PplłllJł
i i€. rp,ąEgs?Y

'.*:1łńi{Fififi
2700x zł

r:.lJ,:
3500 zł
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ZAŁĄCZNIK NR14

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneurn _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.

Wydział Europeistyki, Potitologii i Dziennikarstwa

Wysokość opłat zastudia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studęntów

będącychobcokrajowcamirozpocZynąąeyehstudiawrokuakademickim2W:
kierunek EUROPEISTYKA
DZIENNIKARSTWo I KOMLrNIKACJA SPoŁECZNA

Studia stacjonarne

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacionarne

kierunek DZIENNIKARSTWo I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia niestacjonarne

termin ratY
Śemestr semestr

druqi
semestr
lrTFci

semestr semestr
niatv

semestr szósĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy

- w dniu jej zawarcia do 30
waeśnia1do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 wześnia/do 28
ll ltPnÓ

466 zł 466 zl 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 oaździernika l do L5 marca- 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł Ą66 zł

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 5Ż6 zł

r,,+*ti 15 .i: 
j:" Ź33

'233fJzł 233fJŻł. ... 2330 ":ż!
6ij]ł' u żo-"stroDłacona iednorazowo do 3o wrześ

?ar.:,,. 
'1r;.. , li'.;',$ .;' 1 .;:" i

2280 zł 2280 zt 2!!.0';ż!=1 'zz8'o,i!r: ił]€.

ra nlesTac!ona
termin raty

semestr semestr
druoi

semestl
łrzeci

semestr
rzwa rtv

semestr
niaiv semestr szósĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarclu umowy

- w dniu jej zawarcia do 30 Września/do

28 lutego (dot. sem. I)

Kolejne semestr: do 15 września/do 15
llltAnń

44Ż zł 442 zŁ 44Ż zł 44z zł 44z zł 442 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 44Ż zł 4Ą2 zł Ą4z zł 44Ż zł 44Ż zł 442 zł

44Ż zł 44Ż zł 44Ż zł 442 zł 44Ż zł 442 zł
do 15 listooada / do 15 kwietnia 44Ż zł

442 zł 4ĄŻ zl 44z zł 44ŻA 44Ż zł

44Ż zł 44z zł 44Ż zł 44z zł 44Ż zł 5oz zł

'.=:'j*=i.:-.ji .ź. :''22Iozł. ..22LO zl z2lozł': ')r1n'ł .:2żał'ń ł
onł2t2 emestr opłat:oąil9ą119!a zowo d'o 75 wreśnia / (o 75 l'!t'tIgqr., 

'=r,,= 'r.. 
===,= 

,,,

;Ę]i]=:1:ę;1,,''::' -*:.. | |:.ź:a t16o zl ..2160 zł 2160 zł' ]''160 Ż}- .. t6o'ł l|.!:}],|''5'.

termin raty
semestr
niemszv

se niestr
druqi

semestr
trzeci

semestr
czwa rtv

semestr
niaW

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy

- w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr; do 15 Września/do 15

49o zł 494 A 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł

49o zł Ą90 z'ł 490 zł 490 zł 49o zł 490 zł

do 15 listopada / do 15 kwietnia

do 15 grudnia / do 15 maja
.l^ '1Ę śi\/.7nia / flo 15 a7erwca

49o zł 49a zŁ 49o zł 490 zł 49o zł 490 zł

49o zł 4go zł 490 zł 490 Zł 490 zł 49o zł

490 zł 490 zł 49o zł 4qo 7ł 490 zl 550 zł
:.'4sGźł

R''bń :=iię.j-::€;iiv]| -'. .:,]l:'' 'ĄsCżł
2458 zl 24so2ł*' -2450 Żł.

a[:T;ł-;j ' L: i!:J,..',.<li' j,]lgl " 24oź.zł.' 24ag zł 2łoaŻł Ż'40o,,Żłł -;,:złÓ"oątłl1ir;+:'li.',l *}4 d9'dł "' ii"ili



ZAŁ ĄC ZI{ I K NR 15

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższcj w Gdańsku z dnia 04.05.2016r"

Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa

Wysokość opłat zastudia drugiego stopnia i terminy ich wnoszęnia dla

studentów będących obcokrajowcami rozpo czynających studia w roku akademickim

201{t12017:

kierunek EUROPEISTYKA
Studia stacjonarne

kierunek EUROPEISTYKA
Studia stacjonarne 3 semestralne

termin raty
semestr
nieruszv

semestr drugi semestr trzeci semestr czwarĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30

września/do 28 lutego (dot. sem. 1)

Kolejne semestr: do 30 września/do
28 luteoo

466 zł 466 zł 466 zł Ą66 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca
/^ 1Ę liĆt^n'.l! / .l^ 1Ę kwiptnia

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

466 zł 466 zł 466 zl 526 zł

Ę;mf'€i.i:.:**ń]]]l',']'' .:aii',. " ''.'... z33a zł.,'ź':a:ź.. 233{J 2ł :" i.,233o,żt' .':,::ii '''' ].239o:żł;il:.: :;l'

óilEta za seqest. onła.cona -iedrorazglufl^-dg 3o września!:!2Z! Iurc9o ---- -- '"

termin raty
semestr semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyplom 60
7ł W niatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu

umowy - w dniu jej zawarcia do 30

września/do 28 lutego (dot' sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do
28 luteoo

598 zi 598 zł 598 zł

do 15 oaździernika / do 15 ma!!a 5gB 7ł 598 Żł 598 z

do 15 listooada / do 15 kwietnia 59B 7ł 598 zł 598 zł

do 15 qrudnia / do 15 maja 59B 1ł 598 zł 598 Zł

598 1ł 598 zł 658 zł

afiiŹiin . ':]:i ll::{: :: '
::,:':':':.|29|ł0 zł iI6'ffi:ł lE'.1Ę=łi': j]!]iogcż!lj

t];5głCIzł ]l |: i'.- :+:.ż9ł0.zł ] 1]l ' ]:|.a];*']j:'']'li .:300o.;źa:iliii' ' i '

^t\T-'ff,' \ 33
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termin raty
semestr
nipruś7v

semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty

+ opłata za dyplom 60 zł
w niatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
Września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do
1 Ę ll ltenn

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

/.l^1Ę 466 zł 466 zł 465 zł

do 15 listopada / do 15 kwietnia 466 zł 466 zĄ 466 zł 466 zł

do 15 qrudnia / do 15 maja 466 zl 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 swcznia / do 15 czerwcą 466 zł 466 zł 466 zł 526 zł

'ĘĘo 
7F'' 2330 zł 'jŹ330źł'

;::li:,.:.::: i ,}a 228o zł.ś.€.' zza0zł zr::'

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne 3 semestralne

termin raty
semestr
niamszv

semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyptom 60
7ł W Diatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30

wześnia/do 28 lutego (dot' sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do
15 luteoo

598 zł 598 zł 598 zł

naździornika l ćlo 15 598 zł 598 zł 598 zł

dÓ 15 listoDada / do 15 kwietnia 598 Zł 598 zł 598 zł

598 zł 598 zł 598 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 598 Zł 598 zł 658 zł

';'rl :, 2990 zł ]a99Bzł
Z-o"f. onlaconł iednorazowo do 3o września / do 28]IIt99o-

.'.:ż' ...:'.:'-:''*:,' [-tĘsĘł -::' |': =:'2940ił : l'l
. !]i'*a]i ?ooc.żł.=i;:il :i''

kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne _ wysokośÓ opłat dla absolwentów studiów nierwszego

stopnia Ateneum _ Szkoły WyŻszejbędących obcokrajowcam|,którzy rozpoczyfiEą

rt"aiu drugiego stopnia w roku akademickim20I6l20l7

A
l

T-<.J \
\i r

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej Zawarcia do 30 wześnia/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15

-:' ' 2280 Żł" ]
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kierunek EUROPEISTYKA
Studia niestacjonarne 3 semestralne_ wysokość opłat dla absolwentów

studiów pierwszóeo stopnia Ateneum - Szkoły WyŻszej będących obcokrajowcaml,

którry, orp o 
"ży 

naj ą studia drugie go stopnia w roku akademick im Ż0 16 l 20 t7

termin raty
semestr
niemszv

semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyplom 60
7ł w Diatej racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot' sem. I)
Kolejne semestr: do 15 wześnia/do
1 5 hrteoo

598 zł 598 zł 598 zł

da 14 n>źr1zicrnika / rlo 'l 5 marca 598 zł 598 zł 598 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia sgR 7l 598 zł 598 zł

do 15 qrudnia / do 15 maja 598 7ł 598 zł 658 zł

do l 5 stvcznia / do 15 czerwca 598 Zł 598 zł 07ł
:#ź99Bzł : 299021 :i*,,]r =Ł45fżł 

li]':.,:.Ji;

t nłata za semestr oDłacona iednorazowo do 30 września / do 28 lutęgą
ffi [ilTllEgaozł'l '' Ż94ózł l 2402 żł

\$\ 35



Z^ŁĄCZNIK NR16
do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.

Wydział Studiów Edukacyjnych

WysokośÓ opłat zastudia pier'wszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów

będących obcokrajowcami rozpo czynających studia w roku akademickim201612017:

kierunek PEDAGOGIKA
NAUKI O RODZINIE

Studia stacjonarne

kierunek PEDAGOGIKA
NAUKI O RODZINIE

Studia niestacjonarne

termin raty semestr semestr
drrrni

semestr
trżeci

semestr
ĆrwAriv

semestr
niatv

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

PierwsŻy semestr: po zawarciu umowy

- w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 Iutego (dot. sem' I)
Kolejne semestr: do 30 Września/do 28
llliAnÓ

466 zl 466 zl 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 DaŹdziernika / do 15 marca 466 zł 466 Ż 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 llstooada / do 15 kwietnia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 466 zł 466 zl 466 zł 466 zł 466 zł 5Ż6 zł

. 233(1 1ł 2330 zł 233(J 2ł':', :;':'??n *ł ,t{"rl'tl ili:'l:.!illi ' '139o złl '. ':''';:::*i

TTffiEł_fĘe6Eł l-zzsozł' 22{Qr!-:-- ' .:2ż8o 
'}:]1

termin raty
semestr
riplvszv

semestr
druoi

semestr
trzeci

Śemestr
czwarw

semestr
niatv semestr szósty

+ opłata za dyplom
50 zł W Diatej racie

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

Ko|ejne semestr: do 15 Września/do 15
478 zł 418 zł 4I8 zł 478 zł 4I8 zł 418 zł

do 15 października/ do 15 marca 4 8zl 4 8zł 478 zl 41P' zł 418 zł 418 )

do 'l5 |istÓDada/ do 15 kwietnia 8zł 4 87ł 4IB zł 418 zl 4I8 zł 418 zł

do 15 orudnia/ do 15 maia 4 Rzł 4 azł 41R zł 478 zł 4L8 zł 41R 7ł

Ę 8zł 8zł 478 zł 47B zł 478 zł 478 zł

it.;-:: , ::,i itnqn r* ża|Qo zl ').lqfl.zł.ź:.a
'ł.lqn 

żŁ : ::2łqo"źłł ;i'' '1 )'lE{lżł:]l;;:i, l!,:'

rrnlżŁ2 <Fmpśfr oDtel iednoraz owo do 75 września / do 15 la!Ęgg

ffii[i- I zo+ozł WT -Ifńf.rł---'----''=Ęołólżł 
.. . |]€a'o4oźł!śl']] ;:':''l ialo0j.ł ]L'". ii.

Ą\s" ,u
1



ZAŁĄCZl\IK NR17

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wysokość opłat zastudia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów będących

obcokraj owcami ro zp o czynaj ący ch studi a w roku akademick im 20 l 6 l 20 1'7 :

Studia stacionarne 3 semestralne

kierunęk PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne

kierunek PEDAGOGIKA
Studia stacionarne

kierunek PEDAGOGIKA
uuta slaclufl

termin raty semestr
ńieruęzv

semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyplom 60
zł W Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 waeśnia/do
7R lr ripoo

59B zł 598 zł 598 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 598 z{ 598 zł 598 zł

do 5 listooada / do 15 kwietnia 5gB uł 598 zł 598 zł

do 5 onrdnia / do 15 maia 598 zł 598 zł 598 zł

do 5 stvcznia / do 15 czerwca 59B zł 5g8 zł 658 zł
'299.).2ł'ź'. :s90źł' :::::n 3o5o zł*i,',] l'':

ornta ń semestr opłacona iednorazowo do 30 Września / do 28 lutego

ffi l 
-l--re4oT-.- l ' ,:,::ż94o'.'ł' ''l] ':€'':" 3000izi=', i '

termin ratv semestr oierwszv semestr druoi semestr trzeci semestr czwarW
+ opłata za dyplom 60 zł

w Diatei racle

Pierwszy semestr; po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30 września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
Ir rtpnr

466 zł 466 zł 466 ż 466 zł

do 15 Daźdzjernika / do 15 marca 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zl

do t 5 stvcznia / do 15 czerwca 466 zł 466 zł 465 zł 526 zł

ńł>ana* ' :'-=:llj:l'!!€i l..3 ' .':ź''' ;:ą33o żł 233{Jał 'i.j ''??3ll zł l;,€ .'': - l].i=239c?ł'r':1"'. l

\t\L r\r\. -i -\ \ir\,
3t



kierunek PEDAGOGIKA
a nretac

termin raĘ semestr
niamqzv

semestr drugi semestr trzeci

+ opłata za dyplom 60
7ł W Diatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)

Kolejne semestr: do 15 Września/do
15 luteoo

598 zł 598 zł 598 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 598 Zł 598 zł 598 Zł

do 15 listopada / do 15 kwietnia 598 Zł 598 zł 598 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 598 zł 598 zł 598 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 598 zł 598 zł 658 zł

.'|.ż99o źł ' ŻggoŻ|:ża:;.|.f.1 ] 3o5o uł! .].:]a.:::}:::

Studia nietacionarne 3 semestralne

termin raty
semestr
nierwszv

semestr drugi semestr trz€ci

+ opłata za dyplom 60
zł w oiatei racie

Pierwszy semestr: Po zawarciu
umowy- w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)

Kolejne semestr: do 15 Września/do
15 luteoo

598 zł 598 zł 598 zł

rlo 1 5 naździernika / do 15 marca 598 zł 598 zł 598 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia \g8 zł 598 zł sq8 Zł

do 15 orudnia / do 15 maja 598 Zł 598 zł 658 zł

.l^ 1Ę 598 zł 598 zł 0zł
p!'ćńi|*=:]:l].'.''' .'='' :.:: -].:-*aJ :]

ffia ru s"-estropncona jednorazowo do 30 Września / d
:.294o4ź-:ź

| 
. 2940:i[':', :': ., l ]l--:,]:]:il 2402 ż]::''' l :

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne- wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego

stopnia Ateneum _ Szkoły WyŻszej będących obcokrajowcami, ktotzy rozpoczynają

studia drugiego stopnia w roku akademickim20l6l20l7

kierunek PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne 3 semestralne- wysokość opłat dla absolwentów

studiów pierwszógo stopnia Atenęum - Szkoły WyŻszej będących obcokrajowcami,

któ-y r-p*ry"ąą studia drugiego stopnia w roku akademickim2016lŻ017

tArńiń ratv semestr oierwszv semestr druoi semestr trzeci semestr czwarty
+ opłata za dyplom 60 zł
w czwartei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 września/do 28

lutego (doi. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
llrteoo

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 'l5 naździernika / do 15 marca 466 zł 466 zł Ą66 zł 466 zł

do 15 listooada / do 15 kwietnia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

466 ż 466 zł 466 zł 526 zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 466 zł 466 zł 466 zł ozł

i*l*i: ]lr ]i il']€j:|]l', :li;,, i ' :;€a2330 zł ; ::-j*:,'2330 zł 2330 zł':'-'a] :.i'.::.:,.;.:.192ilzl' €ali'..:.::.

l;' 22siilż'n, ' ' "' 2Ż8ożł.":.:'' |::::a ; 'i'' 1874ż[ ::€*:.

-^.
\5-ri\
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kierunek PEDAGOGIKA
specjalnośóEdukacjawcZesnoSZko1naiprzedszkolna@iace
uprawnienia nauczycielskie)

Studia stacjonarne

kierunek PEDAGOGIKA
specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (poszerzona o zaięcia daiace
uprawnienia nauczycielskie)
Studia niestacjonarne

termin raty semestr oierwszv semestr drugi śemestr tazeci semćstr czwartv..
+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 Września/do 28

466 zł 646 zł 646 zł 646 zł

do 15 Daździernika / do 15 marca 466 zł 646 zl 646 zł 646 zl

do 15 listooada / do 15 kwietnia Ą66 zł 646 zl 646 zł 646 z.l

do 15 orudnia / do 15 maia 466 zł 646 zł 646 zł 646 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 466 zł 646 zł 646 zł '106 z'ł

ł:iiFli L i' :]rl..|;|.=:* ll .i:': :: ]] il9:}Bo'zł '.a'.a.: ..::':3230-żł ,:|l*32!n!żł = l3ż9o lżł€*!ii'}:a :

oplata za semestr opłacona iednorazowo do 3o września / do 28 lutego --'' 'l :i ,! ]''-l; '324qżł ; I

termin ratv Śemestr oierwszv semestr druqi
--ś€meŚtr trzeci Śemestr Źwartv

+ opłata za dyplom 60 zł
w niatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 września/do
28 lutego (dot. sem. I)
Kotejne semestr: do 15 Września/do 15
ll l}anń

466 zł 646 zl 646 zł 646 zl

do 15 Daździernika / do 15 marca 466 zł 646 zl 646 zł 646 zl

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 466 zł 646 zl 646 z.l 646 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 466 zł 646 zl 646 z'ł 646 Żl

do 1 5 stv.Tnia / do 15 czerwca 466 zł 646 zl 646 zl 706 z)

! lll#f,iiiil li.i: ,€=: '.'233o zł ,, 3230 złl'l j l:' a23o.źł'i.] ..j;'''' Bż9n zl fś9*:]l;il':i

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutego
l

\*[\ 3e



kierunek PEDAGOGIKA
specjalnośó Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna hoszerzona o zuęcla dńace
uprawnienia nauczvcielskie)
Studia niestacjonarne _ wysokośÓ opłat dla absolwentów studiów Dierwszego

stopnia Ateneum - Szkoły WyŻszej będących obcokrajowcami, ktorzy rozpoczynaja

studia drugiego stopnia w roku akademickim20l6l20l7

termin raty semestr oierwszv semesfr drirol Aś}r fż..i s€mestr]czwartv
+ opłata za dyplom 60 zł
v.7\^r:*ai ra.ia

PieMszy semestr: po zawarciu
umowy - w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 września/do
15 luteqo

466 zł 646 zl 646 zł 646 z,l

dr 1 5 Daźd7iernika / do 15 marca Ą66 zł 646 zl 646 Zł 646 zl

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 466 zł 646 zl 646 zł 646 21

do 15 orudnia / do 15 maia 466 zł 646 zł 646 zl '706 zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 466 zł 646 z.l 646 zl 0zl
i[5'żEńi]]]]' ij€i.l i.iś***3it_:l.l:: 

'',: 
,i:': :. 3230 zł ś** !.ll323o:żł.]'

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutego
ffia :],:.€_::'2280 zł,'i.'.j]::.l 3180 zł : :€,,j:,'::"-l:'2 65o żł::_

'; 
tl..i:.:*5,94 ]r]]

/

tr{\ i\il u
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ZAŁĄCZNIK NR18

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2015r.

Wysokośó opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów

będących obcokrajowcami rozpoczynających studia w roku akademicklm2016/2017:

kierunek FILOLOGIA
specjalności FILoLoGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMANSKA
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLoGIA HISZPAŃsra

Studia stacjonarne

kierunek FILOLOGIA
specjalności FILoLoGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA
F'ILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA HISZPAŃsra

Studia niestacjonarne

termin raty semestr
niaruczr

semestl
d rr rni

semestr
trzaei

semestr semestl
nirfv

semestr szósĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Piemszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
waeśnia/do 28 lutego (dot. sem' I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28
lilianr

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zl 466 zł
do 15 listoDada / do 15 kwietnia 465 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł
do 15 orudnia / do 15 maia 466 zł 466 7ł 466 zł 466 7ł 466 zl 466 7ł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 466 zl 466 7ł 466 zł 466 7ł 466 7l \?6 7ł

ttAn rl 233o zł
'?Ęn 'l 2330 ił=J'l'a233oi!ł; .'a:'3or:il€:l=

oDłata za semestr oDłacona iednorazowo do 3o września / do 28 lutedo
2280'zł 2286zł, :a'228oźłi. Żziłil::żł , l zaao'żł. ::'..l-. :':|2340 zł l|.i'', ]]: i ] '

termin raty
semestr
pierwszy

semestr
drugi

semestr
trzeci

semestr
czwarty

semestr
piąty

semestr szósty

+ opłata za dyplom 60 zł
l^' ni'tój ri.ió

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
września/do 28 lutego (dot. sem' I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
llltFoÓ

49o zł 490 zł 490 zł 490 zł 49o zł 49o zł

do 15 oaździernika / do 1 5 marca  qo 7ł 490 zł 49O 7+ 4q0. 7ł 49o 7ł 4qo 7ł

do 15 listooada / do 15 kwietnia 49o zł 490 zł 49o zł 49o zł 49o ź 49o zł
do 15 orudnia / do 15 maia 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 49o zł 490 zł
do 15 swcznia / do 15 czerwca 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 550 zl

,'jReżam.'i':1 ii ll ł '-']: ')rLą.I ,}' Ż4śg rł}. '245fl.Ż, Ż4e.l..żł '24śo'żł': ,' :]jai]i€251oz1iil| L,l'ij i ]

opłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutego
*.:i] ".':}ś:Łi ] ] ! ]]] :_l* '_ 24oołł, 24ao,zł Ż4Qozl,.'. 2ł1{)0.łl'':' 24ogźł. ,l -.::.1.:.i=2460.zi**ś,1 :

l

L..''l\ 4r



ZAŁĄCZNIK |{R19

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.20t6r.

WysokośÓ opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów będących

ob cokraj owc ami ro zpo czy naj ący ch studia w roku akademick tm Ż0 16 l 20 t7 :

Kięrunek: FILoLoGIA
Specjalność: FILoLOGIA ANGIELSKA

FILOLoGIA HISZPłŃsKł
FILOLOGIA WŁOSKA

Studia stac

rłysokość opłat ctrla absolwentów studiów pierwszego stopnia Ateneum - Szkoły

WyŻszej będącyclr obcokrajowcami,którzy rozpoczynaja studia drugiego stopnia

w roku akademicklm 201612017

Studia stacjonarne

,,.. r 42Y$t

+ opłata za dyplom 60 zł

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 września1do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28

do 15 Daździernika / do 15 marca

termin ratv semestr pierwszv semestr druoi semestr trzeci semestr czwarW
+ opłata za dyplom 60 zł
w czwartei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej Żawarcia do 30 września/do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 września/do 28
llltpdń

490 zl 49o zł 490 ż

490 zł

do 15 DaŹdziernika / do 15 marca 490 zł 49O zl 490 zł 490 zł

do 15 listooada / do 15 kwietnia 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 4q0 zł 490 zł 49O zl 550 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 49o zł 490 zł 490 zł ozł
ni'żom €"itiu]li l|*ś'€j;; ] :1€:''2450 żł : '";'"' 24śł':żł j:*1ą' :t 24so 2ł,1'ł., ; :;]]";:i:=j:''n'a'ł'**-!]1j

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 3o września / do 28 lutego
tr_',[q' 24ooźr 24gp2:,'i:'i: ] ?!es:.źriju:



Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność : FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA HISZPANSKA
FILOLoGIA WŁoSKA

Studia niestaci

wysokośó opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Ateneum _ Szkoły
WyŻszej będącyclr obcokrajowcami, którzy rozpoczynaja studia drugiego stopnia

w roku akademickim 2016 12017

Studia niestacjonarne

la nlesf,aclonarne
termin ratv ś€meŚtr nierwszv semestr druot semestr trzeci semestr czwarW

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy -
W dniu jej zawarcia do 30 września/do 28
lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 15 Września/do 15
lr rtenn

5I4 zł 5I4 zł 5I4 zł 5I4 zł

ć)o'l5 oażd7ienika / do 15 marca 5I4 zł 574 zł 5I4 zł 5t4 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia \14 7+ 574 zł 4zł s'l4 7ł

do 15 orudnia / do 15 maia 514 7ł 574 zl 4zł 574 zł

do 15 swcznia / do 15 czerwca 5t4 zł 5I4 zł \'l4 7ł s74 zł
; l 257&zł:.-. as1a Lł,9Ęzn.il' ]:2630żl.::.:::. i !

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 15 lutego
I i!]' Żs2o'r, ŻE?ozł Żo}ń' l l

l: j .ż58o'ł::.':;'l:,-,] l'

termin raty semestr oierwszv semestr druoi semestr trzeci semestr czwartv
+ opłata Za dyplom 60 zł
W czwańei racie

Pierwszysemestr: po zawarciu umowy-
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 28
lutego (dot. sem. l)
Kolejne semestr: do 15 września/do 15

574 zl 5I4 zł 5I4 zł 5I4 zł

do 15 oaździernika / do 15 marca 5 4zł 5 47ł 514 zł 5I4 zł

do 15 listooada / do 15 kwietnia 5 4zł 5 471 514 zł 574 zł

do 15 orudnia / do 15 maia 5 47ł 5 4zł 574 zl 574 zł

do 15 stvcznia / do 15 czerwca 5 47ł 5 4zł 574 zł 0zł
, diżd]Ełl' i !:*:]!,':j"l'::':, z57cIźł''ź, 2570zł i,::jl370 zł l:]] ] l],;2+f6::żł ::.!]l]']'

oDłata za semestr opłacona iednorazowo do 75 września / do 75 lutego
, i 112526'11 .252ozł l l ::Ł520zl 1*2066:zlif-.? r

łfV\
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Z^ŁĄCZNIK NR20

do Zarządzenia Nr 9/2016 Rektora

Ateneum _ Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 04.05.2016r.

Międzyuczelniany Wydział Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum_Szkoły

Wyższej w gdańsku

Wysokośó opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów

będących obcokrajowcami rozpoczynających studia w roku akademickim2016/2017:

kierunek BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)

nediStuulA staclolra
termin raty

semestr
nieruszv

semestr
rlrrrai

semestr
trzeci

semestr
a7wŻń,

semestr
ńiefv

semestr szósĘ

+ opłata za dyplom 60 zł
w Diatei racie

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy
- w dniu jej zawarcia do 30
wześnia/do 28 lutego (dot. sem. I)
Kolejne semestr: do 30 wześnia/do 28
lllterÓ

658 zł 658 zł 85Ż zł 85Ż zł 852 zł 8sŻ zł

dÓ 15 Daździernika / do 15 marca 558 zł 658 zł 85Ż zł 8sŻ zł 85Ż zł 852 zł

do 15 listoDada / do 15 kwietnia 558 zł 658 zł 85Ż zł 85Żż 852 zł 852 zł

do 15 orudnia / do 15 maja 658 zł 6\8 7ł g5Ż zł 85Ż zł 8sŻ zł 85Ż zł

do 15 stvc7nia / dÓ 15 czerwca 658 zł 658 zł 85z zł 85Ż zł 85z zł 85Ż zł

-Ra7trm 3ż9c!.żl, 3290'ó. zł ','.4260zł {160 Ż lzt 'n:!

opłata za semestropłacona iednorazowo do 30 wrześnta / do 28 tutego *

Studia niestacionarne
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