
Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 

do umowy o studiowanie w „Ateneum – Szkole Wyższej” z siedzibą w Gdańsku  

Wysokość opłat obowiązujących studentów obcokrajowców na studiach DRUGIEGO STOPNIA i terminy ich wnoszenia dla 

studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018: 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 4-SEMESTRALNE 

 

kierunek: EUROPEISTYKA (wszystkie specjalności) 

    PEDAGOGIKA (wszystkie specjalności oprócz „edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej nadającej 

uprawnienia nauczycielskie” oraz „diagnozy i terapii pedagogicznej”) 

 termin raty semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

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

Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 lutego 

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 

do 15 października / do 15 marca 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 466 zł 466 zł 466 zł 526 zł 
Razem 2330 zł 2330 zł 2330 zł 2390 zł 

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

  2280 zł  2280 zł 2280 zł 2340 zł 
 

kierunek: PEDAGOGIKA 
specjalność: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (poszerzona o zajęcia dające uprawnienia nauczycielskie) 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 
termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu jej 
zawarcia do 30 września/do 28 lutego (dot. sem. 1) 
Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 lutego 

466 zł 646 zł 646 zł 646 zł 

do 15 października / do 15 marca 466 zł 646 zł 646 zł 646 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 466 zł 646 zł 646 zł 646 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 466 zł 646 zł 646 zł 646 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 466 zł 646 zł 646 zł 706 zł 
Razem 2330 zł 3230 zł 3230 zł 3290 zł 

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

  2280 zł 3180 zł 3180 zł 3240 zł 

 
Kierunek:  FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, włoska) 

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

 w piątej racie 
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu jej 

zawarcia do 30 września/do 28 lutego (dot. sem. 1) 
Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 lutego 

514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 października / do 15 marca 514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 514 zł 514 zł 514 zł 574 zł 

Razem 2570 zł 2570 zł 2570 zł 2630 zł 

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

  2520 zł 2520 zł 2520 zł 2580 zł 

 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 3-SEMESTRALNE 

 

kierunek  EUROPEISTYKA (wszystkie specjalności) 

  PEDAGOGIKA (wszystkie specjalności oprócz „edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej nadającej 

uprawnienia nauczycielskie” oraz „diagnozy i terapii pedagogicznej”) 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci 

        + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

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

Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 lutego 

598 zł 598 zł 598 zł 

do 15 października / do 15 marca 598 zł 598 zł 598 zł 

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

do 15 grudnia / do 15 maja 598 zł 598 zł 598 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 598 zł 598 zł 658 zł 

Razem 2990 zł 2990 zł 3050 zł 

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

  2940 zł 2940 zł 3000 zł 
 

 



Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 

do umowy o studiowanie w „Ateneum – Szkole Wyższej” z siedzibą w Gdańsku  

wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ATENEUM - SZKOŁY WYŻSZEJ 

Wysokość opłat obowiązujących studentów obcokrajowców na studiach DRUGIEGO STOPNIA 

 i terminy ich wnoszenia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018: 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 4-SEMESTRALNE 

 

kierunek: EUROPEISTYKA (wszystkie specjalności) 

   PEDAGOGIKA (wszystkie specjalności oprócz „edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej nadającej uprawnienia 

nauczycielskie” oraz „diagnozy i terapii pedagogicznej”) 

termin raty semestr 

pierwszy 
semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu jej zawarcia 
do 30 września/do 28 lutego (dot. sem. 1) 
Kolejne semestry: do 30  września/ do 28 lutego 

466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 

do 15 października / do 15 marca 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 466 zł 466 zł 466 zł 466 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 466 zł 466 zł 466 zł 0 zł 
Razem 2330 zł 2330 zł 2330 zł 1924 zł 

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

  2280 zł 2280 zł 2280 zł 1874 zł 
 

kierunek: PEDAGOGIKA 
specjalność: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (poszerzona o zajęcia dające uprawnienia nauczycielskie) 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 
termin raty semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci semestr czwarty 

         + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu jej zawarcia 

do 30 września/do 28 lutego (dot. sem. 1) 
Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 lutego 

466 zł 646 zł 646 zł 646 zł 

do 15 października / do 15 marca 466 zł 646 zł 646 zł 646 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 466 zł 646 zł 646 zł 646 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 466 zł 646 zł 646 zł 706 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 466 zł 646 zł 646 zł 0 zł 
Razem 2330 zł 3230  zł 3230  zł 2644 zł 

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

  2280 zł 3180 zł 3180 zł 2594 zł 
 

kierunek   FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, włoska) 

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

 w piątej racie 
Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – w dniu jej zawarcia 
do 30 września/do 28 lutego (dot. sem. 1) 
Kolejne semestry: do 30  września/ do 28 lutego 

514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 października / do 15 marca 514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 514 zł 514 zł 514 zł 514 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 514 zł 514 zł 514 zł 0 zł 

Razem 2570 zł 2570 zł 2570 zł 2116 zł 

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

  2520 zł 2520 zl 2520 zł 2066 zł 

 

MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE 3-SEMESTRALNE 

 

kierunek  EUROPEISTYKA (wszystkie specjalności) 

  PEDAGOGIKA (wszystkie specjalności oprócz „edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej nadającej 

uprawnienia nauczycielskie” oraz „diagnozy i terapii pedagogicznej”) 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci 

        + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

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

Kolejne semestry: do 15  września/ do 15 lutego 

598 zł 598 zł 598 zł 

do 15 października / do 15 marca 598 zł 598 zł 598 zł 

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

do 15 grudnia / do 15 maja 598 zł 598 zł 598 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 598 zł 598 zł 0 zł 

Razem 2990 zł 2990 zł 2452 zł 

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

  2940 zł 2940 zł 2402 zł 
 


