
 
ZARZĄDZENIE Nr 8 A/2012 

Rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej”w Gdańsku   
z dnia 29.05.2012 roku 

 
 

W sprawie: ustalenia rodzajów i wysokości opłat dodatkowych   
w roku akademickim 2012/2013. 

 
 Na podstawie art. 60 ust.6, art. 66 ust. 1, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. Nr 164/05) oraz § 18 ust. 1 p. 11 Statutu „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku nadanego decyzją 
MNiSW z dnia 31.08.2006r. Nr DSW-3-411-390-06 w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201 poz. 
1188.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustalam rodzaje i wysokości opłat dodatkowych w roku akademickim 2012/2013: 

 
   - 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 
 

 - powtarzanie przedmiotu   300 zł 
 
 - opłata za wznowienie studiów  300 zł 
 
 - duplikat legitymacji studenckiej              7,50 zł 
 
 - duplikat indeksu        6 zł 
 
 - duplikat karty egzaminacyjnej      5 zł 
 
 - wyciąg z protokołu ezaminacyjnego     5 zł 
 
 - dyplom ukończenia studiów    60 zł 
 
 - duplikat dyplomu ukończenia studiów            90 zł 
 

- dodatkowy odpis dyplomu  
w tłumaczeniu na język obcy    40 zł 

 
- dokument stwierdzający ukończenie  

studiów podyplomowych     30 zł 
 

- duplikat dokumentu stwierdzającego  
ukończenie studiów podyplomowych   45 zł 
 

  
 - różnice programowe (za jeden przedmiot)   50 zł 
 

- praktyka (w przypadku placówki, z którą  



Uczelnia  ma podpisaną umowę)  100 zł  
 

  
- wyciąg ocen i przedmiotów objętych 

tokiem studiów       50 zł 
 

 
              -             opłata za wydanie karty magnetycznej CTO   20 zł 

opłata za wydanie duplikatu karty           
  magnetycznej CTO      20 zł 
 - po ukończeniu studiów karta podlega  
 zwrotowi do Uczelni  bez zwrotu kosztów  
 jej wydania 
 

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

    
 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


