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Misja edukacja  
Ile naprawdę kosztują studia?

Jednym z ważniejszych czynników, które kształtują przyszłość młodego pokolenia,  

jest edukacja. Jako rodzice i opiekunowie szukamy rzetelnych i wiarygodnych informacji, 

które pozwolą pomóc dzieciom w realizacji ich marzeń i ambicji. Szanse, które stają 

przed młodymi ludźmi wybierającymi studia wyższe, zmieniają się i diametralnie różnią 

od tych, które sami znamy sprzed kilku czy kilkunastu lat. Przekrój tych możliwości 

pokazuje raport „Koszty studiowania w Polsce i za granicą”. 

Raport pomaga odpowiedzieć na ważne dla każdego pytanie: „Jaką edukację mogę 

zapewnić swojemu dziecku?”. Oparty na rzeczywistych danych materiał, pochodzących 

z wiodących ośrodków polskich, europejskich i amerykańskich, stanowi przewodnik  

po kosztach całkowitych różnych opcji studiowania, rozprawiając się także z mitem 

„studiów za darmo” w polskich ośrodkach akademickich.

Jesteśmy przekonani, że usystematyzowane i czytelnie podane informacje 

zestawiające koszty całkowite studiowania pozwolą Państwu zobaczyć, jak szerokie 

są dziś możliwości wyboru renomowanej uczelni, a tym samym rozwinięcia talentów 

i zainteresowań dzieci. Mamy nadzieję, że ten pełny obraz pomoże świadomie wspierać 

ich wybory życiowe.

Życzymy owocnego planowania.
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9600
nawet tyle może wynosić 

roczne czesne na kierunku 

zarządzanie w Warszawie

zł

Czy w Polsce studia są 
bezpłatne?

Zgodnie z art. 70, ust. 2 Konstytucji RP, studia na uczelniach publicznych 

w Polsce są bezpłatne. Zdaniem zarówno ekspertów, jak i samych studentów 

bezpłatne studia to mit. 

Ponad 800 tys. studentów uczących się w trybie dziennym na uczelniach 

publicznych wnosi wiele opłat za np. wpis na kolejny rok, udział 

w obowiązkowych obozach, kursach i badaniach terenowych, przystąpienie 

do egzaminu magisterskiego, wydanie dyplomu czy świadectwa i ich odpisów. 

Na wielu uczelniach trzeba płacić za tłumaczenie dokumentów na język obcy, 

choć Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia na stronie 

internetowej gotowe wzory. 

Uczelnie pobierają również opłaty za przedłużenie sesji, powtarzanie zajęć, 

udzielenie urlopu dziekańskiego, ale też za studia na drugim kierunku. Niektóre 

wydziały żądają od studentów zakupu ubrania ochronnego czy najnowszych 

wydań podręczników.

Na uczelniach prywatnych nie ma wątpliwości – studenci płacą czesne. 

Jego wysokość zależy od kierunku studiów i miasta. Najdroższe są kierunki 

ekonomiczne i biznesowe, prawo oraz kierunki informatyczne (np. blisko 

11 tys. zł za rok studiów na kierunku sztuka nowych mediów). 

Bez akademika robi się drogo 

Najwięcej kosztują studia w Warszawie, choć nie musi być to regułą,  

np. na uczelniach prywatnych na kierunku administracja czesne za rok  

studiów wynosi 5700 zł we Wrocławiu, 4500 zł w Rzeszowie i 4320 zł  

w Warszawie. Budżet rośnie, jeśli uczelnia znajduje się poza miejscem  

zamieszkania. Najwięcej kosztuje mieszkanie, ale nawet szczęściarzom 

mieszkającym w akademiku trudno zejść z miesięcznym budżetem  

poniżej 1500 zł. Na koszty życia wpływa oczywiście lokalizacja ośrodka 

akademickiego. Najdrożej jest w Warszawie i Krakowie, zaś do najtańszych 

ośrodków należą Poznań i Trójmiasto.

Ceny wynajmu  
w zł/miesiąc

1075 zł 
Toruń 

240 zł 
Kraków 

1500 zł
Warszawa

360 zł
Warszawa

mieszkanie

akademik
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Przykład kosztów studiów w Polsce (w zł/5 lat)

20 tys.

30 tys.

40 tys.

50 tys.

60 tys.

– 10 tys. zł 

administracja   
Uniwersytet Jagielloński

budownictwo   
Politechnika Warszawska

prawo   
Uniwersytet Warszawski

filologia angielska   
Uniwersytet Warszawski

architektura wnętrz   
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

finanse i rachunkowość   
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

informatyka   
Politechnika Warszawska

zarządzanie   
Akademia Leona Koźmińskiego

architektura   
Politechnika Warszawska

prawo   
Uniwersytet Jagielloński

ekonomia   
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

informatyka   
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

Przykład kosztów utrzymania  
w Polsce w zł/miesiąc

RAZEM 

120 000 zł
12 mies. × 5 lat

mieszkanie

wyżywienie

inne

1000

600

400
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Najpopularniejsze 
kierunki... wyjazdów

Zainteresowanie studiami za granicą wciąż rośnie. Najchętniej 

wybieranymi lokalizacjami są Europa i Stany Zjednoczone. 

Rośnie popularność studiów w Azji. Młodzi Polacy coraz częściej 

chcą się kształcić w takich krajach, jak Indonezja, Singapur, 

Tajwan czy Hong-Kong. 

Wśród krajów europejskich Polacy najchętniej wybierają 

Hiszpanię i Niemcy. Kraje te zawdzięczają swoją popularność 

szerokiej ofercie edukacyjnej oraz niskim, w stosunku  

do innych państw Unii Europejskiej, kosztom nauki i utrzymania. 

Najbardziej kosztowne są studia w Anglii, Walii i Irlandii.

Dla najlepszych – niższe koszty

Większość wyjazdów odbywa się w oparciu o istniejące  

w Polsce systemy stypendialne (np. Socrates, Erasmus) 

lub umowy bilateralne, zawarte między uczelnią w Polsce, 

a uczelnią w kraju wyjazdu. Pod względem liczby osób 

wyjeżdżających w ramach programu Erasmus Polska 

znajduje się na 5. miejscu w Europie (za Hiszpanią, Francją, 

Niemcami i Włochami). Programy takie są skierowane do osób 

z najlepszymi wynikami w nauce. Uczestnicząc w nich, 

student nie płaci za udział w zajęciach. Pozwala to na znaczne 

ograniczenie kosztów kształcenia, bo tylko w siedmiu krajach 

(Austria, Cypr, Dania, Grecja, Malta, Norwegia, Wielka Brytania - 

Szkocja) studia na uczelniach publicznych są zwykle bezpłatne.
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System boloński

W Europie obowiązuje system boloński – 

trzystopniowa organizacja studiów:

studia I stopnia  

licencjackie lub inżynierskie,  

zakończone stopniem Bachelor 

B.A.  Bachelor of Arts,  

B.Sc. Bachelor of Science,  

B.Eng. Bachelor of Engineering, 

BBA  Bachelor of Business  

Administration;

studia II stopnia  

magisterskie, zakończone  

stopniem Master 

M.A.  Master of Arts, 

M.Sc.  Master Of Science,  

MBA  Master of Business  

Administration;

studia III stopnia  

doktoranckie, zakończone  

stopniem Doctor  

of Philosophy (Ph.D.).
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Czesne za rok (w zł)

Utrzymanie przez rok (w zł)

Łączny koszt za 5 lat (w zł)

1 rok 1 rok 5 lat

Łączny koszt studiowania 
w Polsce i za granicą

administracja 5700 26 400 160 500

prawo

psychologia

4800 26 400 156 000

4800 26 400 156 000

ekonomia 4200 24 000 141 000

informatyka 11 250 30 000 206 250

administracja 6400 26 400 164 000

prawo 8100 30 000 190 500

Warszawa

POLSKA

Wrocław

Łódź

Kraków
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1 rok

1 rok 1 rok

1 rok

5 lat

5 lat

Carlos III 
Universidad

6000 34 000 200 000

Technische 
Universität 
München

12 000 40 000 260 000

Sorbona

École normale  
supérieure

1000 48 000 245 000

2200 48 000 251 000

Cambridge 45 500 45 500 455 000

Oxford 45 500 45 500 450 000

Wielka Brytania

Hiszpania

Niemcy

Francja

EUROPA

Massachusetts  
Institute  
of Technology

120 000 50 000 850 000

Harvard 90 000 50 000 700 000

Princeton 90 000 50 000 700 000

Stany Zjednoczone
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Amerykańska  
rozmaitość

Polscy studenci, mimo wysokich kosztów, chętnie wybierają edukację  

w Stanach Zjednoczonych. Do czesnego i utrzymania (ich wysokość  

zależy od miejsca studiowania), należy doliczyć wydatki na podróże między 

Polską a USA. 

Studenci zagraniczni mogą zarobić na część utrzymania – mają prawo  

do pracy na terenie kampusu (do 20 h/tydzień). Koszt studiów może być nawet 

o 30 tys. dolarów niższy, jeśli zamiast studiów na university (4 lata) wybierzemy  

edukację dwustopniową: community college (2 lata, stopień Associate),  

a potem university (2 lata, stopień B.A. lub B.Sc.).

Jeszcze niższe koszty

Można wybrać uczelnię, prowadzącą rekrutację need-blind – kandydatom 

przyjętym na studia uczelnia pomaga w znalezieniu sposobu finansowania 

czesnego i utrzymania. Rekrutację taką prowadzą: Massachusetts Institute of 

Technology, Harvard University, Princeton University, Yale University, Williams 

College, Amherst College, Middlebury College, Dartmouth College.

System kształcenia w USA 
jest bardzo rozbudowany 
i daje wiele możliwości. 

Typ uczelni

 Uzyskany stopień 
 Czas trwania studiów

 

Community college  
(wyższa szkoła zawodowa)

  Associate
 2 lata 

College 
(szkoła wyższa)

  Bachelor of Arts  
Bachelor of Science

 4 lata

 

Uniwersytet  
(studia magisterskie)

  Master of Arts 
Master of Business 
Administration

 1–2 lata 

University  
(studia doktoranckie)

  Master of Arts  
Master of Science 

 1–3 lata
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1 2 3

4 5 6

TOP 6 w USA
Wysokość czesnego  
na najlepszych uczelniach  
(w $/rok akademicki) 

1 Massachusetts Institute of Technology 42 000 $

2 Harvard University 38 100 $

3 Yale University 43 000 $

4 University of Chicago 45 000 $ 

5 Princeton University 40 000 $

6 Stanford University 42 700 $

RAZEM 

52 300 $ 

rocznie

Koszty studiowania w USA 
na przykładzie Harvardu 

Koszty netto, nieuwzględniające  

stypendium/pomocy socjalnej, jakie może  

otrzymać student (w $/rok akademicki)

33 100 $

7500 $

4700 $

3000 $

2000 $

2000 $

czesne

akademik

wyżywienie

ubezpieczenie 

dodatkowe opłaty 

wydatki osobiste 
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Czas trwania studiów 

Stopień studiów 
 Czas trwania studiów

 

I stopnia (Bachelor)

 3–4 lata 

II stopnia (Master)

 1–2 lata

 

III stopnia (Ph.D.)

 2 lata 

Niemcy – solidnie 
i przystępnie

Za zachodnią granicą czeka na polskich studentów szeroka oferta edukacyjna 

o wysokiej jakości – ponad 13,5 tys. kierunków studiów. Do wyboru jest  

355 szkół publicznych o profilu akademickim i zawodowym, a także wiele 

uczelni prywatnych.

Obecnie kształcenie na uczelniach niemieckich należy do najtańszych 

w Europie. W większości landów uczelnie publiczne nie pobierają opłat  

za samą naukę, a tylko wpisowe (50 euro) i opłaty administracyjne  

(110–210 euro rocznie). Wyjątkiem są Bawaria i Dolna Saksonia, w których 

czesne kosztuje 500–1000 euro za rok akademicki, jednak i te opłaty mają 

być zniesione w roku akademickim 2013/14. Natomiast na uczelni prywatnej 

koszt studiów magisterskich może wynieść nawet ponad 20 000 euro/rok.

Niemiecki system płatności za studia różni się od pozostałych krajów 

europejskich – koszty studiów I i II stopnia są do siebie zbliżone. Jeśli  

student zagraniczny nie uczestniczy w żadnym programie stypendialnym,  

musi udowodnić, że ma zabezpieczenie finansowe na pełny rok studiów  

(8000 euro rocznie). Roczne koszty utrzymania w Niemczech są  

ok. 2–3 razy wyższe niż w Polsce. Najwięcej wydają studenci architektury, 

sztuk plastycznych oraz medycyny, co jest związane z wysokim kosztem 

materiałów potrzebnych do nauki. 
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Przykład kosztów utrzymania  
w Niemczech (w €/miesiąc)

Koszty studiów w Niemczech  
(w €/rok akademicki)

RAZEM 

800–900 €  
miesięcznie

8 000 € Zabezpieczenie finansowe 

0–500 € Studia licencjackie 

Studia magisterskie

0–500 € Uczelnie publiczne:  
kierunki humanistyczne  
i ścisłe 

1000–2000 € Uczelnie publiczne:  
studia inżynierskie, artystyczne,  
studia w języku angielskim

650–20 000 € Uczelnie prywatne 

50 € Wpisowe

Opłaty administracyjne

61 € Opłata socjalna 

50–150 € Organizacja studencka 

Zakwaterowanie

220–400 € Akademik

300 € Wynajęcie mieszkania – duże miasto 
(Monachium, Dusseldorf, Kolonia, 
Hamburg)

200 € Wynajęcie mieszkania – małe miasto 
(Lipsk, Drezno) 

150 € Wyżywienie

Media

20 € Telefon

20 € Internet

50 € Ubezpieczenie

150 € Wydatki osobiste, komunikacja miejska

80 € Ubrania

110 € Rozrywka/kultura/czas wolny

RAZEM 

100–250 €
miesięcznie
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Hiszpania – popularna  
nie tylko na wakacje

Wybierając studia za granicą, studenci – także Polacy – bardzo chętnie  

decydują się na edukację na Półwyspie Iberyjskim. Do wyboru mają  

51 uniwersytetów publicznych, 21 prywatnych oraz 4 katolickie uczelnie 

wyższe. Studia są płatne, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.  

Wysokość opłat zależy od stopnia studiów (studia II stopnia są o ponad 40% 

droższe niż studia I stopnia), a także uczelni i wybranego kierunku.  

Na uczelniach prywatnych opłaty za studia są średnio niemal dziesięciokrotnie 

wyższe niż na uczelniach publicznych – w przypadku studiów I stopnia jest  

to 680–1280 euro rocznie dla uczelni publicznej i 5335–15 000 euro rocznie 

dla uczelni prywatnej. Studenci płacą nie tylko za zajęcia, ale ponoszą  

też koszt wpisowego, opłaty administracyjne (np. za wydanie dyplomu)  

oraz opłaty dodatkowe, np. za studia w trybie międzynarodowym (powyżej  

500 euro za rok). Podobnie jak w Niemczech, koszty utrzymania w Hiszpanii 

należą do najniższych w Europie.

Czas trwania studiów 

Stopień studiów 
 Czas trwania studiów

 

I stopnia (Bachelor)

 3–4 lata 

II stopnia (Master)

 1–2 lata

 

III stopnia (Ph.D.)

 2 lata 
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Przykład kosztów utrzymania  
w Hiszpanii (w €/rok akademicki)

Zakwaterowanie

250–400 € Wynajęcie mieszkania  
ze współlokatorami

400–650 € Wynajęcie mieszkania samodzielnie

200–300 € Wyżywienie

Media

40 € Telefon

40 € Internet

45 € Komunikacja miejska

90 € Ubrania

120 € Rozrywka / kultura / czas wolny

15 € Polisa ubezpieczeniowa

Koszty studiowania w Hiszpanii 
(w €/rok akademicki)

Studia licencjackie

680–1280 €

 
 

5335–18 000 €

Uczelnie publiczne:  
kierunki humanistyczne  
i ścisłe

 Uczelnie prywatne:  
kierunki humanistyczne i ścisłe, 
studia inżynierskie, studia w języku 
angielskim 

Studia magisterskie

995–1920 €  Uczelnie publiczne:  
kierunki humanistyczne  
i ścisłe 

10 000–18 000 € Uczelnie prywatne:  
studia inżynierskie, artystyczne,  
studia w języku angielskim 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe 

750 € Uczelnie publiczne

500 € Uczelnie prywatne

RAZEM 

120–1500 €
miesięcznie

RAZEM 

750–900 €
miesięcznie
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7500 – 12 000
Nauki ścisłe/techniczne (Science) Nauki humanistyczne (Arts)

7000 – 9000

Średni koszt czesnego (w £/rok)

Czas trwania studiów 

Stopień studiów 
 Czas trwania studiów

 

I stopnia (Bachelor)

  3 lata w Anglii 
4 lata w pozostałych krajach 

II stopnia (Master)

 1–2 lata

 

III stopnia (Ph.D.)

 2–3 lata 

Wielka Brytania – 
legenda europejskiej 
edukacji

Oxford i Cambridge są żywym symbolem wysokiej jakości edukacji.  

Studenci mogą wybierać wśród ok. 51 tys. kierunków na kilku rodzajach uczelni. 

Obcokrajowcy najczęściej decydują o kierunkach w szkole wyższej (college)  

lub na uniwersytetach (university). 

Renomowane uczelnie Zjednoczonego Królestwa, zarówno w Wielkiej Brytanii, 

jak i w Irlandii należą do najdroższych w Europie – wyjątkiem jest Szkocja, 

gdzie studia są bezpłatne. Kosztowne jest też utrzymanie, wynoszące 

ok. 10 000 funtów rocznie, np. w Londynie jest to 8000–9500 funtów. 

Zjednoczone Królestwo ma sprawnie działający system stypendialny 

i kredytowy, dostępny dla wszystkich studentów z Unii Europejskiej.
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Zakwaterowanie

616–948 £   Akademik

300–400 £ Mieszkanie 

60 £ Wyżywienie

Media

12 £ TV 

28 £

36–60 £

Internet 

Gaz, prąd 

30–120 £ Metro 

32 £ Pralnia 

20–50 £ Ubezpieczenie 

60 £ Ubrania 

25–57 £ Rozrywka/kultura/czas wolny

Przykład kosztów utrzymania 
w Londynie (w £/miesiąc)

8000 £ London School of Economics

9000 £ University of Oxford

9000 £ University College London

9000 £ Imperial College London

9000 £ University of Cambridge

9000 £ University of Manchester 

9000 £ University of Edinburgh

RAZEM 

1255–12 360 £
rocznie

RAZEM 

1530–1830 £
miesięcznie

Przykład kosztów studiów w Wielkiej  
Brytanii w zależności od kierunku  
(w £/rok akademicki)

1255 £ GNVQ Business Studies

1500 £ Chemistry, biology

3290 £ Law LBB

6850 £ International Foundation Course  
in Business

9000 £ Business Studies and sociology

9400 £ M.A. in Media and Communications 

10 400 £ B.Eng. Civil Engineering

11 700 £ M.Sc. in Economic Policy

12 360 £ B.Sc in mathematics

Przykład kosztów studiów dla 
wybranych uczelni (w £/rok)
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Francja – wyzwanie 
rekrutacyjne

Podobnie jak Wielka Brytania, Francja jest krajem o długiej tradycji 

uniwersyteckiej i wysokim poziomie nauczania. Najbardziej renomowane 

uniwersytety francuskie (Université Pierre et Marie Curie, École Normale 

Supérieure de Lyon, Sciences Po Paris, Université Paris Sorbonne Paris IV  

oraz Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) mają bardzo restrykcyjną  

politykę rekrutacyjną – bardzo trudno dostać się tam osobom spoza Francji.

Na większości uczelni studenci, niezależnie od kraju pochodzenia,  

płacą za naukę. Wysokość opłat w szkołach publicznych, ustalanych  

z góry przez rząd, zależy od rodzaju uczelni. Najdroższe są studia  

techniczne i inżynierskie.

Czas trwania studiów

Stopień studiów 
 Czas trwania studiów 

 
I stopnia (Bachelor) 

 3–4 lata 
 
II stopnia (Master) 

 1–2 lata 
 
III stopnia (Ph.D.) 
 
Grandes Écoles  
(odpowiednik Bachelor dla osób  
z tytułem naukowym) 

 5 lat

100–300 €
tyle wynosi roczna wysokość  

opłat administracyjnych
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TOP 5 
Najbardziej znane  
uczelnie francuskie

1 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 

2 École Normale Supérieure de Lyon

3 Sciences Po Paris

4 Université Paris Sorbonne, Paris IV 

5 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 

Koszty studiów we Francji  
(w €/rok akademicki)

181 € Studia licencjackie

250 € Studia magisterskie

380 € Studia doktoranckie

500 € Grandes Ecoles 

500 € Szkoły techniczne

500–600 € Studia inżynierskie

1500–6000 € Uniwersytety prywatne

4500–10 000 € Business schools

100–300 € Opłaty administracyjne

Zakwaterowanie

400–600 €

300–400 €

250–500 € 

600–700 €

400–700 €

 Wynajęcie mieszkania 

Akademik na uczelni publicznej

Akademik na uczelni prywatnej lub 
Grandes Écoles

Prywatny dom studencki (Paryż)

Prywatny dom studencki (inne miasto)

100–300 € Karta akademicka 

50 € Podręczniki, materiały

400–600 € Wyżywienie

40 € Media

50–137 €

50 €

Transport

Paryż

Inne miasto

45 € Ubezpieczenie

1400 € Rozrywka/kultura/czas wolny 

Przykład kosztów utrzymania  
we Francji (w €/miesiąc)

RAZEM 

180–10 000 €
miesięcznie

RAZEM 

2340–3270 €

miesięcznie



 20

RAPORT / KOSZTY STUDIOWANIA W POLSCE I ZA GRANICĄ

Szansa –  
studia medyczne

Medycyna na uniwersytetach amerykańskich i europejskich należy  

do kierunków najdroższych. Podjęcie studiów medycznych wymaga też bardzo 

dobrej znajomości języka danego kraju lub języka angielskiego (w przypadku 

studiów prowadzonych w tym języku). Studia w języku angielskim (medycyna 

ogólna, stomatologia) dostępne są we wszystkich krajach europejskich.

Koszt takich studiów w Polsce wynosi od 36 tys. zł (Uniwersytet Medyczny  

we Wrocławiu) do 54 tys. zł (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). W Europie 

najwyższe czesne płacą studenci uczelni hiszpańskich (ok. 20 tys. euro 

rocznie). We Włoszech wysokość opłat zależy od dochodów rodziny studenta 

i wynosi od 150 do 950 euro rocznie). Wśród krajów, gdzie uniwersytety 

medyczne oferują stosunkowo niskie czesne, są Rumunia, Bułgaria i Łotwa. 

Uniwersytet medyczny 

  Studia w języku angielskim

  Uzyskany stopień: 
Doctor of Medicine

 Czas trwania studiów: 6 lat 
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Wysokość czesnego na wybranych uniwersytetach medycznych według EUNICAS 
(European Universities Central Application Support Service)
Koszty za studia medycyny ogólnej w języku angielskim

Kraj Nazwa uczelni Kierunek Czas trwania 
studiów

Wysokość  
czesnego (€/rok)

Włochy Università degli Studi di Milano 
Università degli Studi di Pavia

Doctor of Medicine 
& Surgery

6 lat 650–3800 
650–3800

Holandia Rijksuniversiteit Groningen 
Universität Maastricht

B.Sc. Global health  
B.Sc. Medicine

3 lata 1835 
1835

Rumunia Universitatea Ovidius din Constanţa 
Universitatea din Oradea 
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu 
Hațieganu Cluj-Napoca

Doctor of Medicine 6 lat 3800 
4000 
5000 

Łotwa Latvijas Universitāte 
Rīgas Stradiņa universitāte

Doctor of Medicine 6 lat 7070 
8000

Bułgaria Медицински Университет – Плевен 
(The Pleven Medical University) 
Медицински Университет – София 
(Medical University of Sofia)

Doctor of Medicine 6 lat 8000 
8000

Litwa Lietuvos sveikatos mokslų  
universitetas

Doctor of Medicine 6 lat 8300

Słowacja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Univerzita Komenského v Bratislave

Doctor of Medicine 6 lat 8500 
9500

Czechy Univerzita Karlova v Praze Doctor of Medicine 6 lat 9520

Węgry Szegedi Tudományegyetem Doctor of Medicine 6 lat 11 500

Włochy Università Vita-Salute San Raffaele Doctor of Medicine 6 lat 18 500

Hiszpania Universidad CEU Cardenal Herrera Doctor of Medicine 6 lat 20 000

Cypr Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
(University of Nicosia)

Doctor of Medicine 4 lata 25 000

36 000 zł

Uniwersytet Medyczny  

we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi

54 000 zł

Średni roczny 
koszt czesnego 
w Polsce 
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Odpowiedzialna decyzja

Uniwersytet Warszawski, Harvard czy Sorbona? Jeśli po lekturze 
raportu wyobrażasz sobie wraz ze swoim dzieckiem przyszłość 
na renomowanej uczelni, zaczynasz myśleć o możliwościach 
sfinansowania tego marzenia. Im młodsze jest Twoje dziecko,  
tym większe masz szanse na zgromadzenie potrzebnego kapitału.

Lektura raportu uświadamia dwa istotne fakty – nie ma studiów  
za darmo, a rozkład kosztów w danym kraju i na danej uczelni  
można przewidzieć. Oczywiście nie sposób powiedzieć dziś,  
ile będą kosztowały studia za 10 lat. Możesz jednak zabezpieczyć 
się przed zaskoczeniem – potraktuj studia swojego dziecka jako 
świadomą decyzję. 
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Umów się na spotkanie  
z przedstawicielem  
Aegon i poznaj specjalny 
program finansowania,  
który zapewni dziecku edukację 
na najwyższym poziomie.

Omów z doradcą Aegon plan 
finansowania studiów.

Każdego miesiąca buduj 
przyszłość swojego dziecka, 
bez rujnowania budżetu 
domowego.

2

3

1

Tak, chcę wysłać swoje dziecko  
na renomowaną uczelnię w Polsce  
lub za granicą.
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Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, 
NIP 5272279881, 
Kapitał zakładowy: 347 467 550 zł opłacony w całości

adres korespondencyjny:
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

www.aegon.pl
Infolinia: 801 300 900


