
Załącznik nr 1  

 

Wykaz wprowadzonych Aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 2010 r. do uchwały Senatu 

AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009  zmian w obowiązującym Regulaminie 

Studiów AWF w Warszawie 

 

 

1. W § 5 wykreśla się ust. 1 pkt 1 o brzmieniu: 

„jednolite studia magisterskie, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra” 

co zmienia również numerację dotychczasowego pkt 2 i pkt 3 (na pkt 1 i pkt 2) 

 

2. W § 5 dodaje się nowy ust. 2 o brzmieniu: 

„W Akademii mogą być prowadzone studia międzykierunkowe i makrokierunkowe.” 

co zmienia również numerację dotychczasowego ust. 2 i ust. 3 (na ust. 3 i ust. 4), 

 

3. W § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Rektor na wniosek samorządu studentów może ustanowić w danym roku akademickim 3 dni 

wolne lub godziny wolne od zajęć dla studentów w wymiarze nieprzekraczającym 24 godzin 

zajęć dydaktycznych rocznie.” 

 

4. W § 7 dodaje się nowy ust. 8 o brzmieniu: 

„Podstawowym językiem nauczania w Akademii jest język polski. Na zasadach określonych 

przez radę wydziału zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym, jak również 

rada wydziału może dopuścić do przeprowadzania sprawdzianów wiedzy lub umiejętności 

oraz zdawania egzaminów, w tym dyplomowych w języku obcym.”  

 

5. W § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„W celu usprawnienia nauczania i wychowania w Akademii spośród nauczycieli 

akademickich mogą zostać powołani opiekunowie poszczególnych roczników na studiach 

pierwszego stopnia.” 

 

6. Dotychczasowe zapisy w § 9-11 zostają zawarte w § 9 (co zmienia też numerację 

następnych paragrafów) i otrzymują nowe brzmienie:  

1. Dziekan wydziału może przyznać studentowi Indywidualny Plan Studiów i Program 

Nauczania (IPSiPN) w celu umożliwienia jednoczesnego studiowania na kilku 

kierunkach studiów lub rozwijania indywidualnych zainteresowań naukowych 

studenta, zapewnienia równoczesnego studiowania i doskonalenia sportowego na 

najwyższym międzynarodowym i krajowym poziomie lub wykonywania innych 

czynności związanych z sytuacją rodzinną, pracą na rzecz  osób niepełnosprawnych 

lub pełnienia funkcji w środowisku studenckim Akademii. 



2. Studenci ubiegający się o IPSiPN muszą charakteryzować się nienaganną postawą 

oraz rzetelnym stosunkiem do obowiązków wynikających ze ślubowania i regulaminu 

studiów Akademii. 

3. Dziekan może przyznać IPSiPN na rok akademicki lub na semestr. W szczególnych 

przypadkach, uzasadnionych planem przygotowań sportowych, dziekan może 

wyrazić zgodę na rozłożenie jednego roku studiów na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

4. Dziekan wydziału może przyznać IPSiPN studentom, którzy:  

1) Równocześnie studiują na więcej niż jednym kierunku studiów. 

2) Przejawiają aktywność w studenckim ruchu naukowym i osiągają bardzo dobre 

wyniki w nauce. 

3) Uczestniczą w programach wymiany studentów.  

4) Legitymują się aktualnymi wysokimi osiągnięciami sportowymi na poziomie 

międzynarodowym w sportach olimpijskich lub nieolimpijskich (igrzyska 

olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, uniwersjada, puchar świata, 

puchar Europy, rozgrywki międzynarodowe w grach sportowych, członkowie kadry 

olimpijskiej, narodowej lub uniwersjadowej). 

5) Są czynnymi zawodnikami drużynowych gier zespołowych na poziomie najwyższej 

ligi.   

6) Są zawodnikami AZS-AWF Warszawa lub AZS-AWF Biała Podlaska 

legitymującymi się co najmniej pierwszą klasą sportową w sportach indywidualnych 

oraz zawodnikami uczestniczącymi co najmniej w  rozgrywkach pierwszej ligi gier 

zespołowych. 

7) Wychowują dzieci do lat trzech lub samotnie sprawują opiekę nad dziećmi.  

8) Aktywnie działają w organach kolegialnych Akademii, samorządzie studentów oraz 

współpracują na zasadach wolontariatu w ramach międzynarodowych programów 

wymiany studentów. 

9) Aktywnie działają na zasadach wolontariatu na rzecz organizacji i osób 

niepełnosprawnych. 

5. Student ubiegający się o przyznanie IPSiPN zobowiązany jest złożyć uzasadniony 

wniosek w terminie do 10 dni od chwili rozpoczęcia semestru oraz dołączyć wskazane 

przez dziekana dokumenty. Szczegółowy wykaz dokumentów określa dziekan i 

ogłasza w semestrze poprzedzającym. 

6. Złożenie wniosku o przyznanie IPSiPN nie zwalnia studenta z uczestnictwa w 

zajęciach na ogólnych zasadach. 

7. IPSiPN może być przyznany od drugiego semestru studiów pierwszego stopnia lub 

od pierwszego semestru studiów drugiego stopnia. W szczególnych przypadkach, 

dziekan może przyznać IPSiPN od pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia. 

8. Studenci posiadający IPSiPN przedkładają indywidualny plan studiów za okres, 

którym objęci będą IPSiPN – dwu letni, roczny lub semestralny do zatwierdzenia 

dziekanowi wydziału. Okres realizacji dwu letniego lub rocznego kończy się 15 

września, zaś semestralnego IPSiPN – 15 kwietnia dla semestru zimowego i 15 

września dla semestru letniego. 

9. Kierownicy zakładów ustalają dla studentów, którym przyznano IPSiPN formy 



i terminy odbywania zajęć programowych, udział w obozach i praktykach, zaliczenia 

i egzaminy do zwolnienia z obowiązku ich odbywania włącznie.  

10. Warunkiem przyznania studentowi IPSiPN w kolejnym roku akademickim lub 

semestrze jest uzyskanie zaliczeń w terminach określonych w § 9 pkt. 8.  

11. Student, który nie zaliczył przedmiotu/ów w wyznaczonym terminie może ubiegać 

się o wpis warunkowy lub o powtarzanie semestru na zasadach ogólnie przyjętych 

i określonych w niniejszym regulaminie.  

 

7. W § 10 ust. 7 (wcześniej § 12 ust. 7) otrzymuje nowe brzmienie:  

„ubiegania się o studiowanie według Indywidualnego Planu Studiów i Programu 

Nauczania,”  

 

8. W § 12 ust. 2 (wcześniej § 14 ust. 2) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na studia 

w Akademii najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub 

pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.” 

 

9. W § 12 ust. 4 (wcześniej § 14 ust. 4) otrzymuje brzmienie:  

„Kryterium decydującym o zmianie formy studiów ze studiów niestacjonarnych na studia 

stacjonarne jest najwyższa średnia z ocen na danym roku i formie studiów (minimum 4,1) 

uzyskana w ostatnich dwóch semestrach poprzedzających tę zmianę.” 

  

10. W § 12 wykreśla się ust. 6 (wcześniej § 14 ust. 6) o brzmieniu: 

„Student może uzyskać zgodę dziekana wydziału na przeniesienie ze studiów jednolitych 

magisterskich na studia I stopnia tego samego kierunku po uzupełnieniu różnic 

programowych. Warunkiem przeniesienia ze studiów jednolitych na studia II stopnia jest 

posiadanie przez studenta tytułu licencjata, inżyniera lub innego tytułu równorzędnego.” 

(co powoduje też zmianę numeracji następnych ustępów tego paragrafu) 

11. W § 13 ust. 1 (wcześniej § 15 ust. 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Punkty ECTS są wartościami liczbowymi obrazującymi semestralną pracę studenta, 

niezbędną do otrzymania zaliczenia danego przedmiotu. Zaliczenie semestru uwarunkowane 

jest uzyskaniem liczby punktów ECTS określonej w planie studiów, zaś roku akademickiego - 

60 punktów.”  

 

12. W § 14 (wcześniej § 16) dodaje się nowy ust. 2 (co powoduje też zmianę numeracji 

następnych ustępów tego paragrafu) o brzmieniu: 

„Program studiów zawarty w Porozumieniu o programie zajęć ustala wspólnie student z 

koordynatorem wydziałowym kierując się wytycznymi określonymi przez właściwego dla 

danego kierunku dziekana.” 

 

13. W § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie (wcześniej § 16 ust. 2):  



„Kwalifikacji studentów do programu wymiany międzynarodowej dokonuje komisja 

międzywydziałowa powołana w odrębnym trybie, zaś do wymiany krajowej kwalifikacji 

dokonuje komisja powołana przez dziekana.”  

 

14. W § 15 ust. 2 (wcześniej § 17 ust. 2) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Rada Wydziału określa przedmioty, które kończą się uzyskaniem zaliczenia bez oceny.” 

 

15. W § 17 ust. 3 (wcześniej § 19 ust. 3) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Obecność studentów na wszystkich zajęciach, poza wykładami jest obowiązkowa. 

W przypadku, gdy wykład w danym semestrze stanowi jedyną formę realizacji zajęć 

obecność studentów jest obowiązkowa.” 

 

16. W § 17 ust. 4 (wcześniej § 19 ust. 4) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Studenci studiów niestacjonarnych mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach 

przewidzianych planem studiów i programem nauczania.” 

 

17. W § 18 ust. 7 (wcześniej § 20 ust. 7) otrzymuje nowe brzmienie:  

„W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta  na egzaminie, egzaminator 

dokonuje wpisu oceny niedostatecznej.”  

 

18. W § 18 ust. 10 (wcześniej § 20 ust. 10) otrzymuje nowe brzmienie:  

„W przypadku egzaminów ustnych student otrzymuje informację o wyniku egzaminu 

bezpośrednio po jego przeprowadzeniu, poprzez wpisanie oceny do indeksu i karty 

okresowych osiągnięć studenta. W przypadku egzaminu pisemnego egzaminator informuje 

studentów o wynikach egzaminu w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu 

poprzez ogłoszenie listy zawierającej numery albumów studentów i uzyskane oceny.” 

  

19. W § 19 ust. 8 (wcześniej § 21 ust. 8) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Student, który przystąpił do egzaminu komisyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną traci 

prawo do ubiegania się o wpis warunkowy na kolejny semestr studiów, natomiast może 

ubiegać się o powtarzanie semestru. Zasada ta nie dotyczy studentów pierwszego semestru 

studiów pierwszego i drugiego stopnia.” 

 

20. W § 20 ust. 2 (wcześniej § 22 ust. 2) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Warunkiem wpisu na semestr wyższy jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 

zaliczeń i egzaminów obowiązujących w poprzednim semestrze oraz wymaganej liczby 

punktów ECTS, a także posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku.”  

 

21. W § 20 wykreśla się ust. 3 o brzmieniu (wcześniej § 22 ust. 3): 



„Jeżeli według uchwalonej przez radę wydziału podstawy zaliczenia roku lub semestru jest 

uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, zaliczenie następuje po uzyskaniu ustalonego 

limitu punktów.”  

co powoduje również zmianę numeracji następnych ustępów tego paragrafu. 

 

22. W § 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie (wcześniej § 22 ust. 6):  

„W przypadku braku zaliczenia lub uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, nie 

więcej niż z dwóch przedmiotów, dziekan na uzasadniony wniosek studenta, może wydać 

decyzję o wpisie warunkowym na semestr wyższy i wyrazić zgodę na powtarzanie 

przedmiotu. Ponowne niezaliczenie jednego z tych przedmiotów powoduje skreślenie z listy 

studentów. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach zdrowotnych 

uniemożliwiających zaliczenie przedmiotów praktycznych dziekan może podjąć inną 

decyzję.” 

 

23. W § 20 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie (wcześniej § 22 ust. 7):  

„Podstawą zaliczenia semestru studentowi skierowanemu na studia do innej uczelni w 

ramach wymiany międzynarodowej jest wywiązanie się z warunków określonych w 

Porozumieniu o programie zajęć, które zostało zatwierdzone przez koordynatora 

wydziałowego, zaś w przypadku wymiany krajowej podstawą zaliczenia semestru jest 

wywiązanie się przez studenta z warunków określonych w decyzji dziekana o przyznaniu 

IPSiPN.” 

 

24. W § 21 ust. 3 (wcześniej § 23 ust. 3) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Student, który powtarza semestr lub rok studiów może ubiegać się o uznanie zaliczeń, 

egzaminów oraz o uznanie punktów ECTS za przedmioty zaliczone w poprzednich 

semestrach. Zasada ta obowiązuje w okresie 5 lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia tego 

przedmiotu.”  

 

25. W § 21 ust. 6 (wcześniej § 23 ust. 6) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Student, który nie zaliczył semestru lub roku z powodu niezadawalających wyników w 

nauce może uzyskać zgodę na powtarzanie tego samego roku lub semestru nie więcej niż 

raz.”  

 

26. W § 23 ust. 2 (wcześniej § 25 ust. 2) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Osoba, która została skreślona z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze ma 

prawo do jednokrotnego wznowienia studiów w okresie do 5 lat od daty skreślenia. Wniosek 

o wznowienie studiów student składa do dziekana wydziału.” 

 

27. W § 23 ust. 3 (wcześniej § 25 ust. 3) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wznowienie studiów może nastąpić nie wcześniej niż w następnym roku akademickim od 

daty skreślenia. Zasada ta nie dotyczy wznawiania studiów, kiedy przyczyną skreślenia było 

niewniesienie opłaty związanej z odbywaniem studiów lub, gdy skreślenie nastąpiło z 



powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w określonym terminie.”  

 

28. W § 23 ust. 4 (wcześniej § 25 ust. 4) otrzymuje nowe brzmienie: 

„W decyzji dziekan określa semestr wznowienia studiów oraz w przypadku zmian 

wprowadzonych do programu studiów, ustala dla studenta wznawiającego studia różnice 

programowe, liczbę punktów ECTS do uzupełnienia.”  

 

29. W § 23 ust. 6 (wcześniej § 25 ust. 6) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Osoba, która została skreślona z listy studentów za niezłożenie w określonym terminie pracy 

dyplomowej lub egzaminu dyplomowego ma prawo w okresie do jednego roku od daty 

skreślenia z listy studentów przystąpić do egzaminu dyplomowego bez wyrównywania różnic 

programowych, pod warunkiem zrealizowania minimum programowego określonego w 

standardach kształcenia dla danego kierunku. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego 

następuje po wznowieniu studiów.”  

 

30. W § 24 ust. 1 pkt 2 (wcześniej § 26 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: 

 „powtarzaniem zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce” 

 

31. W § 27 ust. 1 pkt 2 (wcześniej § 29 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: 

„stypendia z własnego funduszu stypendialnego” 

 

32. W § 28 ust. 5 (wcześniej § 30 ust. 5) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy i 

przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym. Warunki przystępowania i 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku obcym ustala rada wydziału.”  

 

33. W § 29 ust. 1 (wcześniej § 31 ust. 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Studia pierwszego i drugiego stopnia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego.” 

 

34. W § 29 ust. 3 pkt 5 (wcześniej § 31 ust. 3 pkt 5) otrzymuje nowe brzmienie: 

„złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen od promotora 

i recenzenta, jeżeli plan studiów i program nauczania oraz standardy kształcenia przewidują 

obowiązek złożenia pracy dyplomowej” 

 

35. W § 29 ust. 3 pkt 6 (wcześniej § 31 ust. 3 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie: 

„złożenie dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej wraz z jej zapisem 

cyfrowym (CD-R) oraz uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie sprawdzenia w systemie 

antyplagiatowym, w przypadku konieczności złożenia pracy dyplomowej” 

 



36. W § 30 ust. 1 (wcześniej § 32 ust. 1) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Jeżeli plan i program studiów pierwszego stopnia na danym kierunku nie przewiduje 

obowiązku złożenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy, w zależności od uchwały rady 

wydziału może składać się z części praktycznej lub części teoretycznej albo z obu tych form, 

przy czym część teoretyczna może mieć formę pisemną lub ustną.” 

 

37. W § 30 ust. 3 (wcześniej § 32 ust. 3) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ocena końcowa egzaminu jest średnią arytmetyczną z uzyskanych na egzaminie wszystkich 

ocen wymienionych w § 30 ust. 2 i obliczana jest zgodnie z zasadą: 

od 3,0  do 3,24  - dostateczny (3,0), 

od 3,25 do 3,74  - dostateczny plus (3,5), 

od 3,75 do  4,24 - dobry (4,0), 

od 4,25 do 4,74 - dobry plus (4,5), 

od 4,75  - bardzo dobry (5,0),” 

 

38. W § 30 ust. 9 (wcześniej § 32 ust. 9) otrzymuje nowe brzmienie: 

„W przypadku uzyskania na poprawkowym egzaminie dyplomowym oceny niedostatecznej 

dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. Jeśli plan i program studiów 

przewiduje obowiązek złożenia pracy dyplomowej warunki i sposób składania egzaminu 

dyplomowego określa § 31 Regulaminu Studiów.” 

   

39. W § 31 ust. 2 (wcześniej § 33 ust. 2) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie do 6 tygodni od daty złożenia przez studenta 

pracy dyplomowej.” 

 

40. W § 31 ust. 4 (wcześniej § 33 ust. 4) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ocena końcowa egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen 

cząstkowych i obliczana jest zgodnie z zasadą: 

                       od 3,0  do 3,24  - dostateczny (3,0), 

  od 3,25 do 3,74  - dostateczny plus (3,5), 

  od 3,75 do  4,24 - dobry (4,0), 

  od 4,25 do 4,74 - dobry plus (4,5), 

  od 4,75  - bardzo dobry (5,0).” 

 

41. W § 31 ust. 6 (wcześniej § 33 ust. 6) otrzymuje nowe brzmienie: 

„W przypadku niezłożenia lub negatywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora 

i recenzentów, nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie oraz 

w przypadku uzyskania w tym terminie egzaminu oceny niedostatecznej, dziekan wydaje 

decyzję w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na powtarzanie seminarium dyplomowego, 

2) skreślenia z listy studentów.” 

 



42. W § 32 ust. 6 (wcześniej § 34 ust. 6) otrzymuje nowe brzmienie:  

„Ostateczny wynik studiów stanowi: 

1) w przypadku studiów pierwszego stopnia, jeżeli plan i program nauczania nie 

przewiduje złożenia pracy dyplomowej: 60% - średnia arytmetyczna ocen z 

egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w trakcie 

studiów i 40% - średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu dyplomowego, 

2) w przypadku studiów pierwszego stopnia – jeżeli plan i program nauczania przewiduje 

złożenie pracy dyplomowej oraz studiów drugiego stopnia: 60% - średnia 

arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych 

uzyskanych w trakcie studiów, 30% - ocena pracy dyplomowej, 10% - ocena 

egzaminu dyplomowego.” 

 

43. W § 32 ust. 7 (wcześniej § 34 ust. 7) otrzymuje nowe brzmienie:  

 

„W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów 

wyrównywany do pełnej oceny zgodnie z zasadą: 

   do 3,75  - dostateczny (3,0), 

   od 3,76 do 4,40  - dobry (4,0), 

   od 4,41   - bardzo dobry (5,0).”  

 

 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Studiów AWF w Warszawie pozostają bez zmian, z 

wyjątkiem niezbędnych zmian o charakterze wyłącznie edycyjnym. Wprowadzone 

zmiany w Regulaminie Studiów AWF w Warszawie wchodzą w życie wraz z początkiem 

roku akademickiego 2009/2010, po ich zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                   Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                        Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 


