
 TABELA  OPŁAT 
STUDIA PODYPLOMOWE EWSPA W WARSZAWIE  

w formule distacne-learning  
 
Rodzaj wnoszonej opłaty   Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat Wysokość  
    opłaty  
Czesne roczne Słuchacze kierunków: 5.600 PLN  
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem      
technik i metod kształcenia na odległość.      
 1. Transport, spedycja, logistyka i obsługa celna biznesu   
 2. Zarządzanie logistyką   
 3. Prawo w biznesie   
 4. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości   
 5. Psychologia sądowa   
 6. Kryminologia i kryminalistyka   
 7. Prawo nowych technologii   
 8. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe   
 9. Akademia prawa dla nie-prawników   
 10. Akademia sądowa dla prawników   
  wnoszący opłatę za cały semestr   

Rata semestralna Słuchacze kierunków: 2 x 2.850 PLN  
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem      
technik i metod kształcenia na odległość.      
 1. Transport, spedycja, logistyka i obsługa celna biznesu   
 2. Zarządzanie logistyką   
 3. Prawo w biznesie   
 4. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości   
 5. Psychologia sądowa   
 6. Kryminologia i kryminalistyka   
 7. Prawo nowych technologii   
 8. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe   
 9. Akademia prawa dla nie-prawników   
 10. Akademia sądowa dla prawników   
 wnoszący opłatę w dwóch semestralnych ratach   
Rata miesięczna Słuchacze kierunków: 10 x 550 PLN  
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem      
technik i metod kształcenia na odległość.      
 1. Transport, spedycja, logistyka i obsługa celna biznesu   
 2. Zarządzanie logistyką   
 3. Prawo w biznesie   
 4. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości   
 5. Psychologia sądowa   
 6. Kryminologia i kryminalistyka   
 7. Prawo nowych technologii   
 8. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe   
 9. Akademia prawa dla nie-prawników   
 10. Akademia sądowa dla prawników   
 wnoszący opłatę w ratach miesięcznych   
Opłata za wybór drugiego kierunku Zniżka 15 % za drugi kierunek   
Wpisowe Słuchacze wszystkich kierunków 200 PLN  
Opłata reaktywacyjna Słuchacze wszystkich kierunków 200 PLN  
Wpis warunkowy z jednego Słuchacze realizujący zajęcia z przedmiotu objętego wpisem warunkowym 550 PLN  
przedmiotu/powtarzanie przedmiotu      
Wydanie dokumentów ukończenia studiów Słuchacze uprawnieni do otrzymania świadectwa ukończenia studiów 30 PLN  
Podyplomowych Podyplomowych   
Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia Słuchacze wnioskujący o wydanie duplikatu świadectwa 45 PLN  
Studiów      
 



 TABELA  OPŁAT 
STUDIA PODYPLOMOWE EWSPA W WARSZAWIE  

w formule standardowej  
 
Rodzaj wnoszonej opłaty   Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat Wysokość  
    opłaty  
Czesne roczne Słuchacze kierunków: 5.800 PLN  
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem      
technik i metod kształcenia na odległość.      
 1. Transport, spedycja, logistyka i obsługa celna biznesu   
 2. Zarządzanie logistyką   
 3. Prawo w biznesie   
 4. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości   
 5. Psychologia sądowa   
 6. Kryminologia i kryminalistyka   
 7. Prawo nowych technologii   
 8. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe   
 9. Akademia prawa dla nie-prawników   
 10. Akademia sądowa dla prawników   
  wnoszący opłatę za cały semestr   

Rata semestralna Słuchacze kierunków: 2 x 2.950 PLN  
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem      
technik i metod kształcenia na odległość.      
 1. Transport, spedycja, logistyka i obsługa celna biznesu   
 2. Zarządzanie logistyką   
 3. Prawo w biznesie   
 4. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości   
 5. Psychologia sądowa   
 6. Kryminologia i kryminalistyka   
 7. Prawo nowych technologii   
 8. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe   
 9. Akademia prawa dla nie-prawników   
 10. Akademia sądowa dla prawników   
 wnoszący opłatę w dwóch semestralnych ratach   
Rata miesięczna Słuchacze kierunków: 10 x 600 PLN  
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem      
technik i metod kształcenia na odległość.      
 1. Transport, spedycja, logistyka i obsługa celna biznesu   
 2. Zarządzanie logistyką   
 3. Prawo w biznesie   
 4. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości   
 5. Psychologia sądowa   
 6. Kryminologia i kryminalistyka   
 7. Prawo nowych technologii   
 8. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe   
 9. Akademia prawa dla nie-prawników   
 10. Akademia sądowa dla prawników   
 wnoszący opłatę w ratach miesięcznych   
Opłata za wybór drugiego kierunku Zniżka 15 % za drugi kierunek   
Wpisowe Słuchacze wszystkich kierunków 200 PLN  
Opłata reaktywacyjna Słuchacze wszystkich kierunków 200 PLN  
Wpis warunkowy z jednego Słuchacze realizujący zajęcia z przedmiotu objętego wpisem warunkowym 550 PLN  
przedmiotu/powtarzanie przedmiotu      
Wydanie dokumentów ukończenia studiów Słuchacze uprawnieni do otrzymania świadectwa ukończenia studiów 30 PLN  
Podyplomowych Podyplomowych   
Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia Słuchacze wnioskujący o wydanie duplikatu świadectwa 45 PLN  
Studiów      
 



Terminy wpłat: 
 
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia 
 
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr 
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca 
 
Konto na które należy dokonywać wpłat: 
 
 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 
 
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa 
 
 
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743 


