
 
CENNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

WYDZIAŁU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W EŁKU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY  
ROK AKADEMICKI 2016/2017 

 
1. WPISOWE (należy uiścić na nr konta 65 1090 1072 0000 0001 2235 0288, z dopiskiem: SP-WPISOWE-EŁK). 

Termin 01.03-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08 01.09-30.09 

Koszt 0 zł 100 zł* 200 zł* 300 zł* 

 

*Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów i nie jest wliczane na poczet czesnego 

2. CZESNE (należy uiścić na indywidualny nr konta, który zostanie przedłożony po podpisaniu umowy o naukę,   

z dopiskiem: SP-CZESNE-EŁK). 

Wysokość czesnego uzależniona jest od ilości wybranych rat oraz programu zniżkowego, dostępnego na końcu cennika.  

Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017 łączy się z programami zniżkowymi.  

Studia Podyplomowe Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku 

Kierunek Opłata 

jednorazowa 

Wysokość 

jednej raty w 

systemie  

2-ratalnym 

Wysokość jednej 

raty w systemie 

10-ratalnym 

Administracja i zarządzanie finansami publicznymi 3 200 zł 1 650 zł 340 zł 

Andragogika – nowoczesne formy pracy z uczniem dorosłym NOWOŚĆ! 3 000 zł 1 550 zł 320 zł 

Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika - edukacja i terapia 

Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 400 zł 

4 000 zł 

2 250 zł 

2 050 zł 

460 zł 

420 zł 

Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju  

i oligofrenopedagogika – edukacja i terapia 

(na podbudowie kursu Oligofrenopedagogika)** 

1 500 zł 800 zł 560 zł/3 raty 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
3 600 zł 

(3 200 zł + 400zł*) 

1 850 zł      
 (1 700 zł + 200 zł*) 

380 zł  
(360 zł + 40 zł*) 

Chemia dla nauczycieli NOWOŚĆ! 3 500 zł 1 800 zł 370 zł 

Choreoterapia – pedagogika tańca NOWOŚĆ! 3 400 zł 1 750 zł 360 zł 

Coaching w edukacji (kształcenie modułowe) NOWOŚĆ! 3 800 zł 1 950 zł 400 zł 

Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 400 zł 1 750 zł 360 zł 

Diagnoza i terapia pedagogiczna (na podbudowie kursu Terapia Pedagogiczna)** 1 200 zł 650 zł 460 zł/3 raty 

Doradztwo zawodowe  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 200 zł 

3 600 zł 

2 150 zł 

1850 zł 

440 zł 

380 zł 

Edukacja dla bezpieczeństwa  

Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 000 zł 

3 500 zł 

2 050 zł 

1 800 zł 

420 zł 

370 zł 

Etyka, wiedza o kulturze i filozofia  

Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 000 zł 

3 500 zł 

2 050 zł 

1 800 zł 

440 zł  

370 zł 

Fizyka dla nauczycieli NOWOŚĆ! 3 500 zł 1800 zł 370 zł 

Geografia i ochrona środowiska  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 200 zł 

4 000 zł 

2 150 zł 

2 050 zł 

440 zł 

420 zł 

Gerontologia i arteterapia NOWOŚĆ! 3 600 zł 1 850 zł 380 zł 

Integracja sensoryczna 4 200 zł 2 150 zł 440 zł  

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 200 zł 

3 800 zł 

2 150 zł 

1 950 zł 

440 zł  

400 zł 

Kadry i płace – prawo i praktyka 3 400 zł 1 750 zł 360 zł 

Logistyka i transport (2 semestry)  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

3 800 zł 

3 200 zł 

1 950 zł 

1 650 zł 

400 zł 

340 zł 

Logistyka i transport (3 semestry - dla nauczycieli)  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 000 zł 

3 600 zł 

2 050 zł 

1 850 zł 

420 zł 

380 zł  

Logopedia (3 semestry)   4 200 zł 2 150 zł 440 zł 



                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 3 800 zł 1 950 zł 400 zł 

Logopedia (4 semestry)  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

5 200 zł 

4 500 zł 

2 650 zł 

2 300 zł 

540 zł 

470 zł 

Matematyka dla nauczycieli NOWOŚĆ! 3 500 zł 1 800 zł 370 zł 

Neurodydaktyka z tutoringiem NOWOŚĆ! 3 200 zł 1 650 zł 340 zł 

(Oligofrenopedagogika) – Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem 

intelektualnym  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

 

3 800 zł 

3 600 zł 

 

1 950 zł 

1 850 zł 

 

400 zł 

380 zł 

(Oligofrenopedagogika) – Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem 

intelektualnym (na podbudowie kursu Oligofrenopedagogika)** 
900 zł 500 zł 360 zł/3 raty 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii 3 800 zł 1 950 zł 400 zł 

Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi NOWOŚĆ! 3 200 zł 1 650 zł 340 zł 

Profilaktyka i terapia uzależnień 3 000 zł 1 550 zł 320 zł 

Przygotowanie pedagogiczne  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

3 600 zł 

3 000 zł 

1 850 zł 

1 550 zł 

380 zł 

320 zł 

Rachunkowość i podatki od podstaw 3 400 zł 1 750 zł 360 zł 

Socjoterapia z resocjalizacją  

                                                                 Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

3 800 zł 

3 600 zł 

1 950 zł 

1 850 zł 

400 zł 

380 zł 

Technika i plastyka  

                                                                Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 200 zł 

 3 800 zł 

2 150 zł 

1 950 zł 

440 zł 

400 zł 

Technologia żywności i żywienie człowieka (2 semestry)  

                                                                Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 000 zł 

 3 600 zł 

4 050 zł 

1 850 zł 

420 zł 

380 zł 

Technologia żywności i żywienie człowieka  (3 semestry - dla nauczycieli)  

                                                                Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

4 000 zł 

 3 800 zł 

2 050 zł 

1 950 zł 

420 zł 

400 zł 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wczesną interwencją 3 400 zł 1 750 zł 360 zł  

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 4 000 zł 2 050 zł 420 zł 

Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania   NOWOŚĆ! 3 400 zł 1 750 zł 360 zł 

Zarządzanie gastronomią i dietetyka (2 semestry) 3 600 zł 1 850 zł 380 zł 

Zarządzanie gastronomią i dietetyka (3 semestry - dla nauczycieli)  3 800 zł 1 950 zł 400 zł 

Zarządzanie jakością 
3 600 zł     

(3200 zł + 400 zł*) 
1 850 zł    

 (1700 zł + 200 zł*) 

380 zł             
(360 zł + 40 zł*) 

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności 
3 600 zł     

(3200 zł + 400 zł*) 
1 850 zł    

 (1700 zł + 200 zł*) 

380 zł             
(360 zł + 40 zł*) 

Zarządzanie kryzysowe  3 600 zł 1 850 zł 380 zł 

Zarządzanie oświatą z zastosowaniem narzędzi coachingowych  NOWOŚĆ! 3 200 zł 1 650 zł 340 zł 

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem (3 semestry - dla nauczycieli) 3 600 zł 1 850 zł 380 zł 

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem (2 semestry) 3 400 zł 1 750 zł 360 zł 

Zarządzanie w ochronie zdrowia  

                                                              Cena promocyjna w rekrutacji letniej 2016/2017: 

3 600 zł 

3 200 zł 

1 850 zł 

1 650 zł 

380 zł 

340 zł 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z zastosowaniem narzędzi coachingowych NOWOŚĆ! 4 000 zł 2 050 zł 420 zł 

 

3. OPŁATY INNE (należy uiścić na nr konta 65 1090 1072 0000 0001 2235 0288, z dopiskiem: SP-INNE OPŁATY-EŁK). 

Rodzaj opłaty Koszt 

Wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (w ciągu 2 lat od ukończenia)  60 zł 

Wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (powyżej 2 lat od ukończenia)  120 zł 

Wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim 120 zł 

Wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w innym języku obcym 150 zł 

Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej 300 zł 

Wysłanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych listem poleconym ZPO*** 15 zł 

Odesłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym ZPO*** 15 zł 

Wysłanie zaświadczenia listem poleconym*** 10 zł 
 

LEGENDA: 

*) W koszcie raty uwzględniono czesne za studia podyplomowe i opłatę za certyfikowany kurs auditora. RATA = cena studiów + opłata za certyfikowany kurs audytora 

**) Brak możliwości skorzystania z programów zniżkowych 

***) Termin realizacji 14 dni 

 



PROGRAMY ZNIŻKOWE  

WYDZIAŁU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W EŁKU 

WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

Lp. NAZWA PROGRAMU OPIS PROGRAMU 

STUDIA PODYPLOMOWE 

DLA RODZIN 

1.  

 

Program "Rodzinny" 

 

Program dla studiujących równolegle członków rodziny na studiach 
podyplomowych: 
 - 5 % zniżki w opłacie czesnego dla każdej osoby 
Program dla studiujących równolegle członków rodzin na SP i na WSG:  
 - 5% zniżki w opłacie czesnego dla osoby na SP 
Program dla rodzin absolwentów studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, 
kursów i szkoleń: 
- 5% zniżki w opłacie czesnego dla osoby na SP 

PROGRAMY DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 

2. Program "Dobry  Pracodawca" 

To wyjątkowa oferta ponieważ jej beneficjentami są zarówno pracownicy jak i 
pracodawcy. Kandydat na studia daje swojemu pracodawcy szansę zastosowania 
doskonałego narzędzia motywacyjnego i lojalnościowego. Pracodawca natomiast, 
podnosząc kwalifikacje pracownika, dba o swoją Firmę i Klientów.  
Dla kogo? 
- dla studenta i jego pracodawcy 
Kryteria: 
- pracodawca opłaca minimum 50% czesnego swojego pracownika przez cały czas 
trwania studiów podyplomowych 
Korzyści dla pracodawcy: 
- 10% zniżki w opłacie studiów podyplomowych za pracownika, na cały czas 
finansowania nauki pracownika na studiach podyplomowych 
Korzyści dla pracownika: 
- dofinansowanie studiów ze strony pracodawcy 
- 10% zniżki w pozostałej części opłaty czesnego 

3.  Program "Studia Razem" 

Podejmowanie studiów w tej samej uczelni przez osoby zatrudnione w jednej firmie 

jest uzasadnione z kilku powodów - redukcja kosztów podróży, wymiana informacji, 

wzajemna pomoc w załatwianiu formalności związanych z przebiegiem studiów. 

Zgłaszając siebie i kolegów do programu otrzymują Państwo dodatkowe przywileje. 

Dla kogo? 

- dla znajomych i kolegów z jednej firmy 

Kryteria: 

- min. 2 osoby zatrudnione w tej samej firmie podejmują naukę w tym samym 

czasie - składają podania na studia podyplomowe. Kierunek studiów jest dowolny 

Korzyści: 

- 5% zniżki na studia podyplomowe dla każdego uczestnika programu z jednej firmy 

4. 

 

„Program Branżowy”  

 

 

Studia i praca? Ten wybór się opłaca!  

Program dla osób zatrudnionych w branży to premia za wybór kierunku i 

specjalności studiów ściśle związanych z wykonywanym zawodem oraz za dbałość o 

swój profesjonalizm i integrowanie się ze środowiskiem poprzez członkostwo w 

organizacjach branżowych. Studia Podyplomowe ze znacznie obniżoną kwotą 

czesnego mają zachęcić do podjęcia próby łączenia pracy z nauką. Kształcąc tak 

liczne grono pracujących wiemy, że jest to nie tylko możliwe ale i niezwykle ważne 

w kontekście rozwoju kariery i osiągania wysokiej pozycji zawodowej na rynku 

pracy. 

Dla kogo? 

- pracownicy branży odpowiadającej kierunkowi studiów 

- pracownicy administracji publicznej pracujący na stanowiskach odpowiadających 

kierunkowi studiów  

- członkowie organizacji branżowych 

Kryteria: 

- min. 3 lata w branży, udokumentowanie zatrudnienia, wniosek - wszystkie 

rozpatrywane indywidualnie 

- organizacje branżowe – PZH, PIT itp. (min. 3 lata członkostwa)  

http://www.podyplomowe.wsg.byd.pl/


Korzyści: 

- 10% zniżki czesnego na studiach podyplomowych 

DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI 

5. 

Absolwenci WSG objęci Programem 

-  "ABSOLWENT" 

www.absolwent.wsg.byd.pl   

- 20% zniżki w opłacie czesnego 
Warunkiem skorzystania z programu zniżkowego jest  okazanie karty absolwenta. 
Informacje o Programie absolwent na stronie www.absolwent.wsg.byd.pl 

6.  Absolwenci kursów i szkoleń 

organizowanych WSG  
- 10 % zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych 

7. 
Studenci WSG - „Program 1+1” 

 

Program „1+1” przeznaczony jest dla studentów II stopnia Wyższej Szkoły 

Gospodarki w Bydgoszczy, którzy chcą w krótkim czasie uzyskać podwójne 

kwalifikacje. Ten program jest premią dla osób, które podejmą wyzwanie łączenia 

nauki na studiach magisterskich ze studiami podyplomowymi: 

- 50% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych 

- dodatkowo słuchacz ma możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez 

zaliczenie efektów kształcenia osiągniętych w ramach studiów magisterskich 

DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI PARTNERSKICH  

WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI 

8. 

Absolwenci: 

 Powszechnej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej „POMERANIA” 

 Bydgoskiej Szkoły Wyższej 

 Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku 

- 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych 

 

POZOSTAŁE 

9.  Zniżkowa środa 

- 50% zniżki w opłacie wpisowego  

Warunkiem skorzystania z ze zniżki jest wysłanie w środę danego tygodnia 

formularza zgłoszeniowego ON-LINE i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w 

przeciągu 2 tygodni od dokonania zgłoszenia ON-LINE 

10.  Program „Nauczyciel” - 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych, programem objęci są 

nauczyciele czynni zawodowo 

11. Program „Partner WSG” 
- 20% zniżki w opłacie czesnego.  

Programem objęci są wszyscy pracownicy partnerów WSG oraz wszyscy nauczyciele 

szkół współpracujących z WSG 

12. „Program dla służb mundurowych” 

Celem programu jest możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w 

wybranym obszarze przez pracowników służb mundurowych. 

Kryteria: 

- żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci 

Korzyści: 

- 10% zniżki na studia podyplomowe  

13. 
„Program dla administracji 

publicznej” 

Celem programu jest wsparcie rozwoju zawodowego pracowników administracji 

publicznej. 

Kryteria: 

- pracownicy zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej po przedstawieniu 

zaświadczenia z zakładu pracy 

Korzyści: 

- 10% zniżki na studia podyplomowe 

14. Program „Drugi kierunek” 

Program dla kandydatów rozpoczynających równolegle 2 kierunki studiów 

podyplomowych. 

Korzyści: 

- 20% zniżki na tańszy kierunek studiów podyplomowych 

 

UWAGA!!! ZNIŻKI W PROGRAMACH NIE SUMUJĄ SIĘ ZE SOBĄ 


