
OPŁATY RATALNE semestr pierwszy semestr drugi 

Terminy płatności raty wysokość opłaty za studia
wysokość opłaty za studia w tym opłata za świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych w drugiej racie
Rodzaje opłat dodatkowych

Wysokość opłat 

dodatkowych

po zawarciu umowy/w dniu jej zawarcia 410 zł opłata za powtarzanie przedmiotu 300 zł

do 15 października 410 zł opłata za powtarzanie seminarium 600 zł

do 15 listopada 410 zł opłata za wznowienie studiów 300 zł

do 15 grudnia 410 zł opłata za każdy przedmiot wynikający z różnych programów studiów (różnice programowe) 50 zł

do 15 stycznia 410 zł opłata za praktykę  (w przypadku placówki, z którą Uczelnia ma podpisaną umowę) 100 zł

do 28 lutego 410 zł opłata za wydanie kolejnego identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Uczelni 30 zł

do 15 marca 410 zł opłata za wydanie świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych 30 zł

do 15 kwietnia 410 zł opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych 45 zł

do 15 maja 410 zł
opłaty biblioteczne – rodzaje i wysokość zgodnie z Regulaminem Biblioteki „Ateneum – 

Szkoły Wyższej” w Gdańsku

do 15 czerwca 470 zł

Razem dla płatności w ratach 2 050 zł 2 110 zł

OPŁATY SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)* semestr pierwszy semestr drugi

Terminy płatności jednorazowej 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 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.   

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 

do umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych do umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych

w „Ateneum – Szkole Wyższej” z siedzibą w Gdańsku w „Ateneum – Szkole Wyższej” z siedzibą w Gdańsku

Wysokość opłat za studia podyplomowe i terminy ich wnoszenia dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe                                                                         

w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym

Rodzaje i wysokość opłat dodatkowych dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe                                                                                                       

w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym

Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej


