
załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 39/R/17

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów pierwszego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne) specjalność 

International Business w języku angielskim 
1 030,00 zł 3 000,00 zł 5 550,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów drugiego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne) specjalność 

International Business w języku angielskim
1 030,00 zł 3 000,00 zł 5 550,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów pierwszego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

Medical physics (Fizyka medyczna, studia stacjonarne)

(studia międzyuczelniane prowadzone wspólnie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdański Uniwersytet Medyczny)

Physics (Fizyka, studia stacjonarne) 1 140,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów drugiego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

Medical physics (Fizyka medyczna, studia stacjonarne)

(studia międzyuczelniane prowadzone wspólnie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdański Uniwersytet Medyczny)

Physics (Fizyka, studia stacjonarne) 1 140,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów pierwszego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

Aquaculture – Business and Technology 1 040,00 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów pierwszego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

European and International Bussines Law and EU Administration (studia 

stacjonarne) III rok
870,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

European Business Administration (studia stacjonarne) 870,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów drugiego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

European and International Business Law (studia niestacjonarne zaoczne) 870,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów pierwszego 

stopnia w języku obcym

Opłata 

ratalna*

Opłata 

semestralna

Opłata 

roczna

Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne) specjalność Financial Analyst (CFA) 1 150,00 zł 3 200,00 zł 6 000,00 zł

*) Dot. 6 rat - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Senatu UG  nr 64/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na  

studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat          

Mathematics (Matematyka, studia stacjonarne) specjalności Mathematics, 

Economical mathematisc
870,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

1 140,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł

*) Dot. 6 rat - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Senatu UG  nr 64/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na  

studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat          

*) Dot. 6 rat - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Senatu UG  nr 64/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na  

studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat          

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

*) Dot. 6 rat - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 uchwały Senatu UG  nr 64/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na  

studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat          

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

OPŁATY ZA PROWADZENIE STUDIÓW W JĘZYKU OBCYM DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH W UNIWERSYTECIE 

GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

1 140,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł

Mathematics (Matematyka, studia stacjonarne) specjalności Mathematics, 

Economical mathematisc
870,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

*) Dot. 6 rat - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Senatu UG  nr 64/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na  

studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat          


