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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2018  

Rektora „Ateneum –Szkoły Wyższej” w Gdańsku  

z dnia 22.05.2018 roku. 

Podyplomowe studia pedagogiczne 

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci  

Termin raty semestr zimowy/semestr letni 
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 do 
30 września/do 28 lutego 

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 

OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONA 
JEDNORAZOWO 

semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci  

Termin opłaty jednorazowej semestr 
zimowy/semestr 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 do 
30 września/do 28 lutego 

1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września   1 300 zł   

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności jednorazowej 1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 

     

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi   

Termin raty semestr zimowy/semestr letni 
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 do 
30 września/do 28 lutego 

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  

OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONA 
JEDNORAZOWO 

semestr pierwszy semestr drugi  

Termin opłaty jednorazowej semestr 
zimowy/semestr letni 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 

świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych  

 

po zawarciu umowy/w dniu jej zawarcia do 
30 września/do 28 lutego 

1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności jednorazowej 1 300 zł 1 360 zł  
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Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami  

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi   

Termin raty semestr zimowy/semestr letni 
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 do 
30 września/do 28 lutego 

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  

OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONA 
JEDNORAZOWO 

semestr pierwszy semestr drugi  

Termin opłaty jednorazowej semestr 
zimowy/semestr letni 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 

świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych  

 

po zawarciu umowy/w dniu jej zawarcia do 
30 września/do 28 lutego 

1 800 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 860 zł  

Razem dla płatności jednorazowej 1 800 zł 1 860 zł  

     

Integracja sensoryczna 

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci  

Termin raty semestr zimowy/semestr letni 
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 do 
30 września/do 28 lutego 

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/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 
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OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONA 
JEDNORAZOWO 

semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci  

Termin opłaty jednorazowej semestr 
zimowy/semestr 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 do 
30 września/do 28 lutego 

4 100 zł     

do 28 lutego/do 30 września   4 000 zł   

do 30 września/do 28 lutego     3 960 zł 

Razem dla płatności jednorazowej 4 100 zł 4 000 zł 3 960 zł 

     

  

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

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci  

Termin raty semestr zimowy/semestr letni 
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 do 
30 września/do 28 lutego 

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 

OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONA 
JEDNORAZOWO 

semestr pierwszy semestr drugi semestr trzeci  

Termin opłaty jednorazowej semestr 
zimowy/semestr 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 do 
30 września/do 28 lutego 

1 300 zł     

do 28 lutego/do 30 września   1 300 zł   

do 30 września/do 28 lutego     1 360 zł 

Razem dla płatności jednorazowej 1 300 zł 1 300 zł 1 360 zł 
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Pedagogika specjalna  

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi   

Termin raty semestr zimowy/semestr letni 
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 do 
30 września/do 28 lutego 

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  

OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONA 
JEDNORAZOWO 

semestr pierwszy semestr drugi  

Termin opłaty jednorazowej semestr 
zimowy/semestr letni 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 

świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych  

 

po zawarciu umowy/w dniu jej zawarcia do 
30 września/do 28 lutego 

1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności jednorazowej 1 300 zł 1 360 zł  

        

     

Oligofrenopedagogika  

OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi   

Termin raty semestr zimowy/semestr letni 
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 do 
30 września/do 28 lutego 

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  

OPŁATA ZA SEMESTR OPŁACONA 
JEDNORAZOWO 

semestr pierwszy semestr drugi  

Termin opłaty jednorazowej semestr 
zimowy/semestr letni 

wysokość opłaty za 
studia 

wysokość opłaty za 
studia w tym opłata za 

świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych  

 

po zawarciu umowy/w dniu jej zawarcia do 
30 września 

1 300 zł    

do 28 lutego/do 30 września   1 360 zł  

Razem dla płatności jednorazowej 1 300 zł 1 360 zł  

 


