
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 PIERWSZEGO STOPNIA)  

i terminy ich wnoszenia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019: 

STUDIA STACJONARNE 
 

kierunek  EUROPEISTYKA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE 

  PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE  

  FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, germańska, włoska, szwedzka) 

                        termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  

w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 

w dniu jej zawarcia. Kolejne semestry: 
do 30 września/do 28 lutego 

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

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

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

  2280 zł 2280 zł 2280 zł 2280 zł 2280 zł 2340 zł 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 
kierunek  PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE   

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł w 
piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy 

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

418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 

do 15 października/ do 15 marca 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 

do 15 listopada/ do 15 kwietnia 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 

do 15 grudnia/ do 15 maja 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 

do 15 stycznia/ do 15 czerwca 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 418 zł 478  zł 

Razem 2090 zł 2090 zł 2090 zł 2090 zł 2090 zł 2150 zł 
Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 

  2040 zł 2040 zł 2040 zł 2040 zł 2040 zł 2100 zł 
 
kierunek  EUROPEISTYKA 

termin raty semestr 

pierwszy semestr drugi semestr 

trzeci 
semestr 

czwarty 
semestr 

piąty semestr szósty 
            + opłata za dyplom 60 zł  

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

442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 

do 15 października / do 15 marca 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 442 zł 502 zł 
Razem 2210 zł 2210 zł 2210 zł 2210 zł 2210 zł 2270 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 
  2160 zł 2160 zł 2160 zł 2160 zł 2160 zł 2220 zł 

 
kierunek  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE 

 FILOLOGIA (angielska, hiszpańska, germańska, włoska) 

 termin raty 
semestr 

pierwszy 

semestr 

drugi 

semestr 

trzeci 

semestr 

czwarty 

semestr 

piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł 

w piątej racie 

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

490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 

do 15 października / do 15 marca 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 

do 15 listopada / do 15 kwietnia 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 

do 15 grudnia / do 15 maja 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 

do 15 stycznia / do 15 czerwca 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 490 zł 550 zł 

Razem 2450 zł 2450 zł 2450 zł 2450 zł 2450 zł 2510 zł 

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

  2400 zł 2400 zł 2400 zł 2400 zł 2400 zł 2460 zł 

 


