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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018 Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku 
z dnia 22.05.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług 
edukacyjnych w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku i terminów ich wnoszenia w 
roku akademickim 2018/2019 dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe  

w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

     

Podyplomowe studia pedagogiczne 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września   1 300 zł   

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi. 
    

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Polityka i zarządzanie oświatą  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
  

Mediacje sądowe i pozasądowe  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 975 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 975 zł    

do 28 lutego/do 30 września   975 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   1 035 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 950 zł 2 010 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 900 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 960 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 900 zł 1 960 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Oligofrenopedagogika  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają się 
płatnościami ratalnymi.    

  

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 625 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 625 zł    

do 28 lutego/do 30 września   625 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   685 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 250 zł 1 310 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 200 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 260 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 200 zł 1 260 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    

 

     

Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 925 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 925 zł    

do 28 lutego/do 30 września   925 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   985 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 850 zł 1 910 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 800 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 860 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 800 zł 1 860 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Integracja sensoryczna 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 830 zł     

do 15 października/ do 15 marca 830 zł     

do 15 listopada/do 15 kwietnia 830 zł     

do 15 grudnia/do 15 maja  830 zł     

do 15 stycznia/do 15 czerwca 830 zł     

do 28 lutego/do 30 września   810 zł   

do 15 marca/do 15 października   810 zł   

do 15 kwietnia/do 15 listopada   810 zł   

do 15 maja/do 15 grudnia   810 zł   

do 15 czerwca/do 15 stycznia   810 zł   

do 30 września/do 28 lutego     790 zł 

do 15 października/do 15 marca     790 zł 

do 15 listopada/do 15 kwietnia     790 zł 

do 15 grudnia/do 15 maja     790 zł 

do 15 stycznia/do 15 czerwca     850 zł 

Razem dla płatności w ratach 4 150 zł 4 050 zł 4 010 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)* 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 4 100 zł     

do 28 lutego/do 30 września   4 000 zł   

do 30 września/do 28 lutego     3960 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

4 100 zł 4 000 zł 3960 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



6 
 

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

       

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej-przygotowanie do nauczania kolejnego 
przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września   1 300 zł   

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej-przygotowanie do nauczania 
kolejnego przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września   1 300 zł   

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

     

Wczesne nauczanie języka angielskiego  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Edukacja i opieka nad dzieckiem do 6 roku życia  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

        

Edukacja i terapia osób z autyzmem  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Pedagogika specjalna  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

        

Kreatywna pedagogika: nowoczesne metody i narzędzia w edukacji  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Coaching biznesowy-Akademia Trenera Biznesu  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 590 zł    

do 15 października/ do 15 marca 590 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 590 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  590 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 590 zł    

do 28 lutego/do 30 września   590 zł  

do 15 marca/do 15 października   590 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   590 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   590 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   650 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 950 zł 3 010 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 900 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 960 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 900 zł 2 960 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Logopedia ogólna z logopedią szkolną 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  semestr czwarty  

Terminy płatności raty 
wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 725 zł       

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 725 zł       

do 28 lutego/do 30 września   725 zł     

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   725 zł     

do 30 września/do 28 lutego     725 zł   

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     725 zł   

do 28 lutego/do 30 września       725 zł 

do 15 kwietnia/do 15 grudnia       785 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 450 zł 1 450 zł 1 450 zł 1 510 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  semestr czwarty  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia  

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 400 zł       

do 28 lutego/do 30 września   1 400 zł     

do 30 września/do 28 lutego     1 400 zł   

do 28 lutego/do 30 września       1 460 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 400 zł 1 400 zł 1 400 zł 1 460 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

 

     

Nauczanie filozofii i etyki dla nauczycieli       

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września   1 300 zł   

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Wiedza o kulturze-przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    

 

  

Komunikacja międzykulturowa  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 625 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 625 zł    

do 28 lutego/do 30 września   625 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   685 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 250 zł 1 310 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 200 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 260 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 200 zł 1 260 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Terapia pedagogiczna z socjoterapią  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia  1 300 zł   

do 28 lutego/do 30 września  1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    

 

     

Arteterapia i choreoterapia   

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 925 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 925 zł    

do 28 lutego/do 30 września   925 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   925 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 850 zł 1 910 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 800 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 860 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 800 zł 1 860 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Wychowanie do życia w rodzinie    

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    

 

     

Menedżer artysty na rynku muzycznym    

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 025 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 1 025 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 025 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   1 085 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 050 zł 2 110 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 000 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 060 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 000 zł 2 060 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Neurodydaktyka    

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 825 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 825 zł    

do 28 lutego/do 30 września   825 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   885 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 650 zł 1 710 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 600 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 660 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 600 zł 1 660 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

        

Zarządzanie projektami Profesjonalny Project Manager  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 500 zł    

do 15 października/ do 15 marca 500 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 500 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  500 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 500 zł    

do 28 lutego/do 30 września   500 zł  

do 15 marca/do 15 października   500 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   500 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   500 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   560 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 500 zł 2 560 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 450 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 510 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 450 zł 2 510 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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INTEGRACJA SENSORYCZNA specjalizacja: Integracja sensoryczna we wczesnej 
interwencji i wspomaganiu rozwoju 

 

opłaty za studia dla członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji 
Sensorycznej SI 

 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 590 zł    

do 15 października/ do 15 marca 590 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 590 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  590 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 590 zł    

do 28 lutego/do 30 września   590 zł  

do 15 marca/do 15 października   590 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   590 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   590 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   650 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 950 zł 3 010 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 900 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 960 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 900 zł 2 960 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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INTEGRACJA SENSORYCZNA specjalizacja: Integracja sensoryczna we wczesnej 
interwencji i wspomaganiu rozwoju 

 

opłaty za studia dla pozostałych kandydatów   

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 650 zł    

do 15 października/ do 15 marca 650 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 650 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  650 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 650 zł    

do 28 lutego/do 30 września   650 zł  

do 15 marca/do 15 października   650 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   650 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   650 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   710 zł  

Razem dla płatności w ratach 3 250 zł 3 310 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 3 200 zł    

do 28 lutego/do 30 września   3 260 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

3 200 zł 3 260 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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INTEGRACJA SENSORYCZNA specjalizacja: Integracja sensoryczna w zaburzeniach 
komunikacji i spectrum autyzmu 

 

opłaty za studia dla członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji 
Sensorycznej SI 

 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 590 zł    

do 15 października/ do 15 marca 590 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 590 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  590 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 590 zł    

do 28 lutego/do 30 września   590 zł  

do 15 marca/do 15 października   590 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   590 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   590 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   650 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 950 zł 3 010 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 900 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 960 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 900 zł 2 960 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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INTEGRACJA SENSORYCZNA specjalizacja: Integracja sensoryczna w zaburzeniach 
komunikacji i spectrum autyzmu 

 

opłaty za studia dla pozostałych kandydatów   

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 650 zł    

do 15 października/ do 15 marca 650 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 650 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  650 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 650 zł    

do 28 lutego/do 30 września   650 zł  

do 15 marca/do 15 października   650 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   650 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   650 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   710 zł  

Razem dla płatności w ratach 3 250 zł 3 310 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 3 200 zł    

do 28 lutego/do 30 września   3 260 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

3 200 zł 3 260 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Dogoterapia - wspomaganie terapii i edukacji (z psem)  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 470 zł    

do 15 października/ do 15 marca 470 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 470 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  470 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 470 zł    

do 28 lutego/do 30 września   470 zł  

do 15 marca/do 15 października   470 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   470 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   470 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   530 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 350 zł 2 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 300 zł 2 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

     

Dogoterapia - wspomaganie terapii i edukacji (bez psa)  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 370 zł    

do 15 października/ do 15 marca 370 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 370 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  370 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 370 zł    

do 28 lutego/do 30 września   370 zł  

do 15 marca/do 15 października   370 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   370 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   370 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   430 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 850 zł 1 910 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 800 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 860 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 800 zł 1 860 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, 
opłaty za studia stają się płatnościami ratalnymi.    
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Humanistyka Stosowana: Rozwój Indywidualny przez kulturę  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 825 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 825 zł    

do 28 lutego/do 30 września   825 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   885 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 650 zł 1 710 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 600 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 660 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 600 zł 1 660 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

     

     

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu C1 i nauczania kolejnego 
przedmiotu                        

 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 750 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 750 zł    

do 28 lutego/do 30 września   750 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   810 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 500 zł 1 560 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 450 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 510 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 450 zł 1 510 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu Języki: angielski/ hiszpański/ 
niemiecki/ włoski) 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 430 zł     

do 15 października/ do 15 marca 430 zł     

do 15 listopada/do 15 kwietnia 430 zł     

do 15 grudnia/do 15 maja  430 zł     

do 15 stycznia/do 15 czerwca 430 zł     

do 28 lutego/do 30 września   430 zł   

do 15 marca/do 15 października   430 zł   

do 15 kwietnia/do 15 listopada   430 zł   

do 15 maja/do 15 grudnia   430 zł   

do 15 czerwca/do 15 stycznia   430 zł   

do 30 września/do 28 lutego     430 zł 

do 15 października/ do 15 marca     430 zł 

do 15 listopada/do 15 kwietnia     430 zł 

do 15 grudnia/do 15 maja      430 zł 

do 15 stycznia/do 15 czerwca     490 zł 

Razem dla płatności w ratach 2 150 zł 2 150 zł 2 210 zł 

OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONE 
JEDNORAZOWO 

semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 100 zł     

do 28 lutego/do 30 września   2 100 zł   

do 30 września/do 28 lutego     2 160 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 100 zł 2 100 zł 2 160 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Projektowanie User Experience  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 610 zł    

do 15 października/ do 15 marca 610 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 610 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  610 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 610 zł    

do 28 lutego/do 30 września   610 zł  

do 15 marca/do 15 października   610 zł 
 

do 15 kwietnia/do 15 listopada   610 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   610 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   670 zł  

Razem dla płatności w ratach 3 050 zł 3 110 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 3 000 zł    

do 28 lutego/do 30 września   3 060 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

3 000 zł 3 060 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.   
     

Digital Marketing  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 410 zł    

do 15 października/ do 15 marca 410 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 410 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  410 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 410 zł    

do 28 lutego/do 30 września   410 zł  

do 15 marca/do 15 października   410 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   410 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   410 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   470 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 050 zł 2 110 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 000 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 060 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 000 zł 2 060 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.      
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Nowoczesne technologie webowe i mobilne  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 510 zł    

do 15 października/ do 15 marca 510 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 510 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  510 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 510 zł    

do 28 lutego/do 30 września   510 zł  

do 15 marca/do 15 października   510 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   510 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   510 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   570 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 550 zł 2 610 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 500 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 550 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 500 zł 2 550 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
  

Zarządzanie środowiskiem i prawo ochrony środowiska  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Skandynawistyka  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 925 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 925 zł    

do 28 lutego/do 30 września   925 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   985 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 850 zł 1 910 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 800 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 860 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 800 zł 1 860 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
  

Resocjalizacja  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 875 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 875 zł    

do 28 lutego/do 30 września   875 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   935 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 750 zł 1 810 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 700 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 760 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 700 zł 1 760 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
  

Socjoterapia  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł    

do 28 lutego/do 30 września   675 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   735 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 410 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 360 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Praca z dzieckiem z FASD  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 775 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 775 zł    

do 28 lutego/do 30 września   775 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   835 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 550 zł 1 610 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 500 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 560 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 500 zł 1 560 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
    

Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego 
przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 300 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej -przygotowanie do nauczania 
kolejnego przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 300 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

    
Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego 
przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 775 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 775 zł     

do 28 lutego/do 30 września   775 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   775 zł   

do 30 września/do 28 lutego     775 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     835 zł 

Razem dla płatności w ratach 1550 zł 1 550 zł 1 610 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 500 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 500 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 560 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 500 zł 1 500 zł 1 560 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Bibliotekoznawstwo w oświacie -przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 300 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

    

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami Outdoor Learning    

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 825 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 825 zł    

do 28 lutego/do 30 września   825 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   885 zł  

do 30 września/do 28 lutego      

do 15 grudnia/do 15 kwietnia      

Razem dla płatności w ratach 1650 zł 1 710 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych   

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 600 zł    

do 28 lutego/do 30 września  1 660 zł  

do 30 września/do 28 lutego      

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 600 zł 1 660 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Historia i wiedza o społeczeństwie -przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 300 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

    
 
 

Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 300 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Nauczanie fizyki - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 300 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

    

Surdopedagogika i tyflopedagogika 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 675 zł     

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 675 zł     

do 28 lutego/do 30 września   675 zł   

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   675 zł   

do 30 września/do 28 lutego     675 zł 

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     735 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 350 zł 1 350 zł 1 410 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów 
podyplomowych   

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września  1 300 zł  

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Dietetyka  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 775 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 775 zł    

do 28 lutego/do 30 września   775 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   835 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 550 zł 1 610 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 500 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 560 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 500 zł 1 560 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    

 
 

     

Zarządzanie klubem sportowym  

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za studia 
w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych 
w drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 925 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 925 zł    

do 28 lutego/do 30 września   925 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   985 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 850 zł 1 910 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  semestr pierwszy semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za studia 
w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 800 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 860 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 800 zł 1 860 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają się płatnościami 
ratalnymi.    
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Zarządzanie w sporcie – Menadżer sportu  

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 925 zł    

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 925 zł    

do 28 lutego/do 30 września   925 zł  

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   985 zł  

Razem dla płatności w ratach 1 850 zł 1 910 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 800 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 860 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 800 zł 1 860 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
 
 

   

Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i 
technik pomiarowych 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi  

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 510 zł   

do 15 października/ do 15 marca 510 zł   

do 15 listopada/do 15 kwietnia 510 zł   

do 15 grudnia/do 15 maja  510 zł   

do 15 stycznia/do 15 czerwca 510 zł   

do 28 lutego/do 30 września   510 zł 

do 15 marca/do 15 października   510 zł 

do 15 kwietnia/do 15 listopada   510 zł 

do 15 maja/do 15 grudnia   510 zł 

do 15 czerwca/do 15 stycznia   570 zł 

Razem dla płatności w ratach 2 550 zł 2 610 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi 

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 500 zł   

do 28 lutego/do 30 września   2 550 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 500 zł 2 550 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej  

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi   

Terminy płatności raty 
w semestrze zimowym/w semestrze letnim 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za studia 
w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych 
w drugiej racie 

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 410 zł    

do 15 października/ do 15 marca 410 zł    

do 15 listopada/do 15 kwietnia 410 zł    

do 15 grudnia/do 15 maja  410 zł    

do 15 stycznia/do 15 czerwca 410 zł    

do 28 lutego/do 30 września   410 zł  

do 15 marca/do 15 października   410 zł  

do 15 kwietnia/do 15 listopada   410 zł  

do 15 maja/do 15 grudnia   410 zł  

do 15 czerwca/do 15 stycznia   470 zł  

Razem dla płatności w ratach 2 050 zł 2 110 zł  

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  semestr pierwszy semestr drugi  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za studia 
w tym opłata za 
świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych  

 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 2 000 zł    

do 28 lutego/do 30 września   2 060 zł  

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

2 000 zł 2 060 zł  

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają się płatnościami 
ratalnymi.      
 

Wczesne nauczanie języka angielskiego 

OPŁATY RATALNE 
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  semestr czwarty  

Terminy płatności raty 
wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych w 
drugiej racie 

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 725 zł       

do 15 grudnia/do 15 kwietnia 725 zł       

do 28 lutego/do 30 września   725 zł     

do 15 kwietnia/do 15 grudnia   725 zł     

do 30 września/do 28 lutego     725 zł   

do 15 grudnia/do 15 kwietnia     725 zł   

do 28 lutego/do 30 września       725 zł 

do 15 kwietnia/do 15 grudnia       785 zł 

Razem dla płatności w ratach 1 450 zł 1 450 zł 1 450 zł 1 510 zł 

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)*  
semestr 
pierwszy 

semestr drugi semestr trzeci  semestr czwarty  

Terminy płatności jednorazowej 
za semestr zimowy/letni 

wysokość opłaty 
za studia 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia  

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata 
za świadectwo 
ukończenia studiów 
podyplomowych  

po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia 1 400 zł       

do 28 lutego/do 30 września   1 400 zł     

do 30 września/do 28 lutego     1 400 zł   

do 28 lutego/do 30 września       1 460 zł 

Razem dla płatności semestralnych 
(jednorazowych) 

1 400 zł 1 400 zł 1 400 zł 1 460 zł 

*w przypadku dokonania opłaty semestralnej (jednorazowej) po terminie płatności, opłaty za studia stają 
się płatnościami ratalnymi.    
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