
Zarządzenie Nr 10/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 31 października 2016 r. 

 

w sprawie:  zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 58/2015/2016 z dnia 30 września 

2016 r. w sprawie wysokości opłat, w roku akademickim 2016/2017, za powtarzanie 

zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie 

zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, 

a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące 

zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 99 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z § 45 ust. 3 Statutu AWF 

Warszawa oraz z § 1 ust. 2 uchwały Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości 

lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.), wprowadzam, na wniosek dziekana Wydziału 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa z dnia 21 października 2016 r., następujące zmiany do 

zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 58/2015/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości 

opłat, w roku akademickim 2016/2017, za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających 

wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających 

efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, 

a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami 

nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów: 

 

 

1) § 1 pkt 1 (Wydział Wychowania Fizycznego) uzupełnia się o zapis: 

 

 

„Opłata za powtarzanie praktyk pedagogicznych: 

 

a) Praktyka wdrożeniowa (psychologiczno-pedagogiczna) – 70 zł, 

b) Praktyka w szkole podstawowej – 210 zł, 

c) Praktyka w gimnazjum – 140 zł, 

d) Praktyka w szkole ponadgimnazjalnej – 35 zł.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie Nr 58/2015/2016 z dnia 30 września 2016 r. pozostają bez zmian. 

2. Opłaty określone w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązują w okresie od dnia 1 października 2016 r. 

(chyba że dane zajęcia w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęły się przed 1 października 2016 r.) 

do dnia 30 września 2017 r. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku, i obowiązuje 

od początku roku akademickiego 2016/2017, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

      Rektor 

 

    

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


