Opłaty za studia podyplomowe i szkolenia
Cena z szkolenie wstępne (nieobowiązkowe) "Finanse i Rachunkowość od podstaw (4 dni)"
Dla osób rozpoczynających studia podyplomowe ALK
Dla osób, które nie będą kontynuowały studiów podyplomowych ALK

500
1 600

Studia podyplomowe
Opłata wpisowa

200

Cena za studia podyplomowe (płatność w dwóch ratach)
Cena za studia podyplomowe (płatność jednorazowa)
Cena dla osób podejmujących kolejne studia podyplomowe na ALK (zniżka 10%)

6 800
6 500
6 120

Szkolenia
Cena szkolenie 16 h
Cena za szkolenie 12 h
Cena za szkolnie 8 h

1000
775
500

Szkolenia dla Absolwentów studiów podyplomowych ALK
Cena szkolenie 16 h
Cena za szkolenie 12 h
Cena za szkolnie 8 h
Cena za studia podyplomowe dla osób, które podejmą studia po realizacji
modułów szkoleniowych w ramach studiów *
Za każde 8h zrealizowanych szkoleń 3% zniżki
od kwoty
6 800 zł przy płatności w dwóch ratach
od kwoty
6 500 zł przy płatności jednorazowej

700
525
350

Cena za egzamin końcowy dla osób, które realizują kolejny kierunek studiów
poprzez udział w brakujących modułach

500

*Oferta nie dotyczy osób uczestniczących w szkoleniu "Finanse i Rachunkowość od podstaw"

Przykładowe schematy opłat dla osób rozpoczynających kolejne studia w systemie modułowym
Absolwent Podyplomowych Studiów dla Kontrolerów Finansowych (KF) rozpatruje możliwość realizacji
w systemie modułowym Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw (ZFP)

Liczba ośmiogodzinnych bloków zajęciowych realizowanych na studiach ZFP
i jednocześnie nieobjętych programem KF
Cena za szkolenie 8h dla Absolwentów studiów podyplomowych ALK
Płatność za szkolenia
Opłata za egzamin końcowy
Cena całkowita realizacji kierunku ZFP dla Absolwentów KF
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350
2 450
500
2 950

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw rozpatruje możliwość
realizacji w systemie modułowym Podyplomowych Analityk Finansowy Rynków i Papierów
wartościowych (AFRiPW)
Liczba ośmiogodzinnych bloków zajęciowych realizowanych na studiach AFRiPW
i jednocześnie nieobjętych programem ZFP
Cena za szkolenie 8h dla Absolwentów studiów podyplomowych ALK
Płatność za szkolenia
Opłata za egzamin końcowy
Cena całkowita realizacji kierunku AFRiPW dla Absolwentów ZFP
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350
3 500
500
4 000

