OPŁATY ZA STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE
dla studentów rozpoczynających i kontynuujących naukę
w roku akademickim 2019/2020

Specjalizacja

Opłata
w 10 ratach

Opłata
w 2 ratach

Opłata
jednorazowa

Oszczędzasz
200 zł

Oszczędzasz
300 zł

(wysokość jednej raty)

Teologia biblijna i pastoralna

400 zł

1 900 zł

3700 zł

Pedagogika religii z etyką

400 zł

1 900 zł

3700 zł

Poradnictwo
i profilaktyka społeczna

410 zł

1 950 zł

3800 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi i
komunikacja społeczna

415 zł

1 975 zł

3850 zł

650 zł*/
150 €

---

---

Teologia biblijna i pastoralna
(studia w języku angielskim)

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia deklaracji płatności za studia.
Opłaty w 10 ratach należy wnosić do: 30 września, 31 października, 30 listopada, 31 grudnia, 31 stycznia,
28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 30 maja, 30 czerwca.
Opłaty w 2 ratach należy wnosić do: 30 września, 31 stycznia.
Opłatę jednorazową należy wnieść do: 30 września.
* dla studentów, którzy podejmują jednocześnie studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie przewidywany jest system stypendialny przewidujący zmniejszenie czesnego.
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OPŁATY ZA STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE
dla studentów rozpoczynających i kontynuujących naukę
w roku akademickim 2019/2020

Specjalizacja

Opłata
w 10 ratach

Opłata
w 2 ratach

Opłata
jednorazowa

Oszczędzasz
150 zł

Oszczędzasz
200 zł

(wysokość jednej raty)

Teologia biblijna i pastoralna

310 zł

1 475 zł

2 900 zł

Teologia judaizmu mesjanistycznego

300 zł

1 425 zł

2 800 zł

Pedagogika religii z etyką

310 zł

1 475 zł

2 900 zł

Poradnictwo i profilaktyka społeczna

330 zł

1 575 zł

3 100 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi i
komunikacja społeczna

350 zł

1 675 zł

3 300 zł

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia deklaracji płatności za studia.
Opłaty w 10 ratach należy wnosić do: 30 września, 31 października, 30 listopada, 30 grudnia, 31 stycznia,
28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 30 maja, 30 czerwca.
Opłaty w 2 ratach należy wnosić do: 30 września, 31 stycznia.
Opłatę jednorazową należy wnieść do: 30 września.
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OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE
rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

Studia podyplomowe w
zakresie…

Opłata
w 10 ratach

Opłata
w 2 ratach

Opłata
jednorazowa

Oszczędzasz
150 zł

Oszczędzasz
200 zł

(wysokość jednej raty)

Coaching i mentoring
(czas trwania studiów: 2 semestry)

405 zł

1950 zł

3850 zł

Katechetyka

295 zł

1400 zł

2750

345 zł

1650 zł

3250 zł

280 zł

1 325 zł

2 600 zł

295 zł

1400 zł

2750 zł

260 zł

1225 zł

2400 zł

420 zł

1900 zł
Oszczędzasz:
400 zł

3700 zł
Oszczędzasz:
500 zł

(czas trwania studiów: 3 semestry)
Pedagogiczno – katechetyczne

(czas trwania studiów: 3 semestry)
Poradnictwo i terapia osób
uzależnionych
(czas trwania studiów: 2 semestry)
Szkoła poradnictwa i terapii
małżeństw
(czas trwania studiów: 2 semestry)
Teologia Biblijna i Pastoralna
(Teologia Biblijna i przywództwo
chrześcijańskie)
(czas trwania studiów: 2 semestry)
Przedsiębiorczość wartości i zysk

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia deklaracji płatności za studia.
Opłaty w 10 ratach należy wnosić do: 30 września, 31 października, 30 listopada, 30 grudnia, 31 stycznia,
28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 30 maja, 30 czerwca; rozpoczęcie wpłacania rat należy rozpocząć od
miesiąca, w którym rozpoczynają się studia.
Opłaty w 2 ratach należy wnosić do:
a. 15 września, 31 stycznia (w przypadku studiów rozpoczynających się we wrześniu).
b. 30 września, 31 stycznia (w przypadku studiów rozpoczynających się w październiku).
c. 15 stycznia września, 30 maja (w przypadku studiów rozpoczynających się w styczniu).
d. 31 stycznia września, 30 maja (w przypadku studiów rozpoczynających się w lutym).
Opłatę jednorazową należy wnieść do:
a. 30 września (w przypadku studiów rozpoczynających się październiku).
b. 15 stycznia (w przypadku studiów rozpoczynających się w styczniu),
c. 31 stycznia (w przypadku studiów rozpoczynających się w lutym).
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OPŁATY ZA KURSY
rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

Kurs w zakresie…

Opłata
w 10 ratach

Opłata
w 2 ratach

Opłata
jednorazowa

Oszczędzasz
150 zł

Oszczędzasz
200 zł

(wysokość jednej raty)

Coaching i mentoring
(czas trwania studiów: 2 semestry)

405 zł

1950 zł

3850 zł

Katechetyka

295 zł

1400 zł

2750

280 zł

1 325 zł

2 600 zł

295 zł

1400 zł

2750 zł

240 zł

1 125 zł

2 200 zł

420 zł

1900 zł
Oszczędzasz:
400 zł

3700 zł
Oszczędzasz:
500 zł

(czas trwania studiów: 3 semestry)
Poradnictwo i terapia osób
uzależnionych
(czas trwania studiów: 2 semestry)
Szkoła poradnictwa i terapii
małżeństw
(czas trwania studiów: 2 semestry)
Teologia Biblijna i Pastoralna
(Teologia Biblijna i przywództwo
chrześcijańskie)
(czas trwania studiów: 2 semestry)
Przedsiębiorczość wartości i zysk

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia deklaracji płatności za studia.
Opłaty w 10 ratach należy wnosić do: 30 września, 31 października, 30 listopada, 30 grudnia, 31 stycznia,
28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 30 maja, 30 czerwca; rozpoczęcie wpłacania rat należy rozpocząć od
miesiąca, w którym rozpoczyna się kurs.
Opłaty w 2 ratach należy wnosić do:
a. 15 września, 31 stycznia (w przypadku kursów rozpoczynających się we wrześniu).
b. 30 września, 31 stycznia (w przypadku kursów rozpoczynających się w październiku).
c. 15 stycznia września, 30 maja (w przypadku kursów rozpoczynających się w styczniu).
d. 31 stycznia września, 30 maja (w przypadku kursów rozpoczynających się w lutym).
Opłatę jednorazową należy wnieść do:
a. 30 września (w przypadku kursów rozpoczynających się październiku).
b. 15 stycznia (w przypadku kursów rozpoczynających się w styczniu),
c. 31 stycznia (w przypadku kursów rozpoczynających się w lutym).

Kurs w zakresie…

Opłata
w 4 ratach

Opłata
w 2 ratach

Opłata
jednorazowa

(wysokość jednej raty)

IMPACT Global Outreach School

375 zł

750 zł

1500 zł

Opłaty w 4 ratach należy wnosić każdorazowo na zjazdach w: listopadzie, lutym, maju i lipcu.
Opłaty w 2 ratach należy wnosić do: 31 października, 30 kwietnia.
Opłatę jednorazową należy wnieść do: 30 października.
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OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE
LUB KURS W SYSTEMIE MODUŁOWYM
rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020
Specjalizacja

Szkoła Charyzmatyczna
(studia podyplomowe lub kurs)

Szkoła Liderów
(studia podyplomowe lub kurs)

Moduł I

Moduł II

600 zł
(w przypadku
zrealizowania
modułu I)
700 zł
700 zł
(w przypadku
niezrealizowania
modułu I)

800 zł
(w przypadku
zrealizowania
modułu I)
900 zł
900 zł
(w przypadku
niezrealizowania
modułu I)

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia deklaracji płatności za studia.
Studia lub kurs można rozpocząć od dowolnego modułu.
Opłatę za moduł należy wnieść przed jego rozpoczęciem.
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Moduł III
500 zł
(w przypadku
zrealizowania
modułu I i II)
600 zł
(w przypadku
zrealizowania
modułu I lub II)
700 zł
(w przypadku
niezrealizowania
modułu I i II)
700 zł
(w przypadku
zrealizowania
modułu I i II)
800 zł
(w przypadku
zrealizowania
modułu I lub II)
900 zł
(w przypadku
niezrealizowania
modułu I i II)

