
 

 

Studia podyplomowe/kurs dokształcający  

DZIEDZICTWO MYŚLI  JANA PAWŁA II  

rok akademicki 2019/2020 

 

OPŁATY ZA NAUKĘ 

Wysokość czesnego na studiach podyplomowych wynosi odpowiednio:  

 

  

 W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały rok studiów: 
 

Płatność jednorazowa Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 2 000 zł 15.03.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały semestr: 
 

Płatność semestralna Wysokość opłaty Termin płatności 

semestr I 1 050 zł 15.03.2020 r. 

semestr II 1 050 zł 30.09.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty w czterech ratach: 
 

Płatność ratalna Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 550 zł 15.03.2020 r. 

II rata 550 zł 31.05.2020 r. 

III rata 550 zł 30.09.2020 r. 

IV rata 550 zł 31.12.2020 r. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Wysokość czesnego na studiach podyplomowych dla członków Bractwa Św. Jana 

Pawła II działającego przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana 

Pawła II w Toruniu wynosi odpowiednio: 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały rok studiów: 
 

Płatność jednorazowa Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 1 500 zł 15.03.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały semestr: 
 

Płatność semestralna Wysokość opłaty Termin płatności 

semestr I 780 zł 15.03.2020 r. 

semestr II 780 zł 30.09.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty w czterech ratach: 
 

Płatność ratalna Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 410 zł 15.03.2020 r. 

II rata 410 zł 31.05.2020 r. 

III rata 410 zł 30.09.2020 r. 

IV rata 410 zł 31.12.2020 r. 

 

 

Wysokość opłaty za kurs dla osób nie spełniających warunków przyjęcia na studia 

podyplomowe wynosi odpowiednio: 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały kurs: 
 

Płatność jednorazowa Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 1 500 zł 15.03.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały semestr: 
 

Płatność semestralna Wysokość opłaty Termin płatności 

semestr I 780 zł 15.03.2020 r. 

semestr II 780 zł 30.09.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty w czterech ratach: 
 

Płatność ratalna Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 410 zł 15.03.2020 r. 

II rata 410 zł 31.05.2020 r. 

III rata 410 zł 30.09.2020 r. 

IV rata 410 zł 31.12.2020 r. 



 

 

Wysokość opłaty za kurs dla członków Bractwa Św. Jana Pawła II działającego 

przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu 

nie spełniających warunków przyjęcia na studia podyplomowe wynosi odpowiednio: 

 

 

W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały kurs: 
 

Płatność jednorazowa Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 1 000 zł 15.03.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały semestr: 
 

Płatność semestralna Wysokość opłaty Termin płatności 

semestr I 540 zł 15.03.2020 r. 

semestr II 540 zł 30.09.2020 r. 

 

 W przypadku uiszczenia opłaty w czterech ratach: 
 

Płatność ratalna Wysokość opłaty Termin płatności 

I rata 290 zł 15.03.2020 r. 

II rata 290 zł 31.05.2020 r. 

III rata 290 zł 30.09.2020 r. 

IV rata 290 zł 31.12.2020r. 

 

 

 

 

• Słuchacz przed rozpoczęciem zajęć składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności 

(jednorazowa, semestralna, ratalna). 

 

• W uzasadnionych przypadkach na wniosek Słuchacza Kanclerz Uczelni może ustalić 

indywidualne terminy i wysokości wnoszenia opłat za studia/kurs. 

 


