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Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa 

 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014: 

 
kierunek EUROPEISTYKA 
    DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
Studia stacjonarne   

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

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

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

do 15 października / do 15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 450 zł 
Razem 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 1950 zł 2010 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 
kierunek EUROPEISTYKA 
Studia niestacjonarne 
 
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr 

drugi 
semestr 

trzeci 
semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 
60 zł w piątej racie 

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

370 zł  370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

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

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 
  1800 zł 1800 zł 1800 zł 1800 zł 1800 zł 1860 zł 
 

kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
  Studia niestacjonarne 

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

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

410 z 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 marca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 470 zł 
Razem 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2110zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 
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                    Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014: 
 

kierunek EUROPEISTYKA 
Studia stacjonarne 
 

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

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

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 
15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 390 zł 

390 zł 390 zł 450 zł 

Razem 1950 zł 1950 zł 1950 zł 2010 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 

kierunek EUROPEISTYKA 
 Studia niestacjonarne 

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

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

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 
15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 390 zł 

390 zł 390 zł 450 zł 

Razem 1950 zł 1950 zł 1950 zł 2010 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 

kierunek EUROPEISTYKA 
 Studia niestacjonarne – wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
Ateneum – Szkoły Wyższej, którzy podejmą studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 

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

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

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 października / do 
15 marca 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 

370 zł 370 zł 370 zł 430 zł 

Razem 1850 zł 1850 zł 1850 zł 1910 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  1800 zł 1800 zł 1800 zł 1860 zł 
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Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2013: 

 
kierunek PEDAGOGIKA 
    NAUKI O RODZINIE 
 

  Studia stacjonarne   
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

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

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

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

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

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 

 

 
kierunek PEDAGOGIKA 

     NAUKI O RODZINIE 

Studia niestacjonarne  

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 
60 zł w piątej racie 

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

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

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

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 
  1700 zł 1700 zł 1700 zł 1700 zł 1700 zł 1760 zł 
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Wysokość opłat za studia drugiego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów rozpoczynających 

studia w roku akademickim 2013/2014: 
 

kierunek PEDAGOGIKA 
Studia stacjonarne 
 

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

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

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 
15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 390 zł 

390 zł 390 zł 450 zł 

Razem 1950 zł 1950 zł 1950 zł 2010 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 
 

kierunek PEDAGOGIKA 
Studia niestacjonarne 

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

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

390 zł 390 zł 390 zł 390 zł 

do 15 października / do 
15 marca 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 390 zł 390 zł 390 zł 

390 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 390 zł 

390 zł 390 zł 450 zł 

Razem 1950 zł 1950 zł 1950 zł 2010 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 
 

kierunek PEDAGOGIKA 
Studia niestacjonarne– wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Ateneum – 
Szkoły Wyższej, którzy podejmą studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 

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

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

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 października / do 
15 marca 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 

370 zł 370 zł 370 zł 370 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 

370 zł 370 zł 370 zł 430 zł 

Razem 1850 zł 1850 zł 1850 zł 1910 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

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

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

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

390 zł 540 zł  540 zł  540 zł  

do 15 października / do 
15 marca 390 zł 

540 zł 540 zł 540 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 390 zł 

540 zł 540 zł 540 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 390 zł 

540 zł 540 zł 540 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 390 zł 

540 zł 540 zł 600 zł 

Razem 1950 zł 2700  zł 2700  zł 2760  zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 

  1900 zł 2650 zł 2650zł 2710 zł 
 

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

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

         + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

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

390 zł 540 zł  540 zł  540 zł  

do 15 października / do 
15 marca 390 zł 

540 zł 540 zł 540 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 390 zł 

540 zł 540 zł 540 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 390 zł 

540 zł 540 zł 540 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 390 zł 

540 zł 540 zł 600 zł 

Razem 1950 zł 2700  zł 2700  zł 2760  zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  1900 zł 2650 zł 2650 zł 2710 zł 
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kierunek PEDAGOGIKA 
specjalność Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji (poszerzona o zajęcia 
dające uprawnienia nauczycielskie) 
 

Studia niestacjonarne– wysokość opłat dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 

Ateneum – Szkoły Wyższej, którzy podejmą studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 

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

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

370 zł 520 zł  520 zł  520 zł  

do 15 października / do 
15 marca 370 zł 

520 zł 520 zł 520 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 370 zł 

520 zł 520 zł 520 zł 

do 15 grudnia / do 15 
maja 370 zł 

520 zł 520 zł 520 zł 

do 15 stycznia / do 15 
czerwca 370 zł 

520 zł 520 zł 580 zł 

Razem 1850 zł 2600  zł 2600  zł 2660  zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  1800 zł 2550 zł 2550 zł 2610 zł 
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Wydział Neofilologiczny 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014: 

 

kierunek        FILOLOGIA 
specjalności  FILOLOGIA ANGIELSKA 
              FILOLOGIA WŁOSKA 
           FILOLOGIA HISZPAŃSKA 
 
Studia stacjonarne   

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

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

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

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

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

 

 
kierunek        FILOLOGIA 
specjalności  FILOLOGIA ANGIELSKA 
              FILOLOGIA WŁOSKA 
           FILOLOGIA HISZPAŃSKA 

 Studia niestacjonarne 
termin raty semestr 

pierwszy 
semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

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

410 zł  410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

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

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

  
2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 
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Wydział Neofilologiczny 

Wysokość opłat za studia pierwszego stopnia i terminy ich wnoszenia dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014: 

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

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr 
szósty 

semestr  
siódmy 

semestr ósmy 

               + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

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

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

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

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

1900 zł 1900 zł 1900 zł ł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1900 zł 1960 zł 

 
 

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

 

 

Studia niestacjonarne 
termin raty semestr pierwszy semestr 

drugi 
semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

Semestr 
szósty 

Semestr 
siódmy 

semestr ósmy 

              + opłata za dyplom 60 zł 
w piątej racie 

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

410 zł  410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 października / do 15 
marca 

410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 listopada / do 15 
kwietnia 

410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 
do 15 stycznia / do 15 
czerwca 

410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 410 zł 470 zł 

Razem 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2050 zł 2110zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  
2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2060 zł 
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Opłaty dodatkowe w roku akademickim 2013/2014 
 
 

Rodzaje opłat dodatkowych Wysokość opłat dodatkowych 
opłata za studiowanie dodatkowej specjalności na 
kierunku studiów, za każdy semestr 

500 zł 
 

opłata za studiowanie dodatkowej specjalizacji na 
kierunku studiów Filologia, za każdy semestr 

500 zł 
 

opłata za dodatkowy fakultet, nieobjęty planem i 
programem kształcenia 

zgodnie z zarządzeniem Rektora 
dotyczącym opłat za dany fakultet 

powtarzanie przedmiotu 
300 zł 

 

opłata za wznowienie studiów 
300 zł 

 

duplikat legitymacji studenckiej 
7,50 zł 

 

duplikat indeksu * 
6 zł 

 

dyplom ukończenia studiów 
60 zł 

 
duplikat dyplomu ukończenia studiów 90 zł 
dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język 
obcy 

40 zł 

opłata za każdy przedmiot wynikający z różnych 
planów i programów kształcenia 
(różnice programowe) 

50 zł 

praktyka (w przypadku placówki, z którą Uczelnia  
ma podpisaną umowę) 

100 zł 

opłata za wydanie kolejnego identyfikatora 
uprawniającego do wjazdu na teren Uczelni  

30 zł 
 

opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych 

30 zł 

duplikat wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych 

60 zł 

opłaty biblioteczne – rodzaje i wysokość zgodnie z 
Regulaminem Biblioteki „Ateneum – Szkoły 
Wyższej” w Gdańsku 

 

 
* dotyczy studentów, których przebieg studiów jest dokumentowany w indeksie 

 


