
Zarządzenie Nr 2/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 4 października 2013 r. 
 

 

w sprawie: korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów stacjonarnych, bez 

wnoszenia opłat, objętych dodatkowym limitem 30 punktów ECTS, o którym 

mowa w art. 170a ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym  
 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 170a ust. 2 i 8 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 14 

i § 2 ust. 2 i 3 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, a także § 13 ust. 7 obowiązującego Regulaminu 

Studiów AWF Warszawa, zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Zapisy niniejszego zarządzenia dotyczą wyłącznie studentów studiów stacjonarnych, którzy 

rozpoczęli studia w AWF Warszawa w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych 

i z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Studentom, którzy rozpoczęli studia w AWF Warszawa przed rokiem akademickim 

2011/2012, dodatkowy limit 30 punktów ECTS, na zasadach określonych w niniejszym 

zarządzeniu, nie przysługuje.  

3. Studenci, o których mowa w ust. 1, otrzymują dodatkowo limit punktów określony w art. 170a 

ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, chyba że studia 

stacjonarne są przez nich realizowane na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie 

stacjonarnej i za odpłatnością. 

 

§ 2 

 

1. Student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia dodatkowych opłat do korzystania 

z zajęć i modułów kształcenia na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać 

dodatkowo do 30 punktów ECTS ponad limit określony dla danego stopnia studiów, zgodnie 

z art. 164a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady 

korzystania z dodatkowego limitu punktów ECTS, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

określa rada danego wydziału.  

2. Student w ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS nie może korzystać z zajęć, które są 

przedmiotami obowiązkowymi dla studenta na określonym poziomie studiów. 

3. Student w ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS nie może korzystać z zajęć 

mających formę specjalizacji. 

4. Student w ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS nie może korzystać z zajęć 

realizowanych w ramach powtarzania przedmiotu z powodu niezadowalających wyników 

w nauce. 

5. Decyzja w sprawie możliwości korzystania i zaliczania przez studenta konkretnych zajęć 

w ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS należy do dziekana wydziału, w którym 

zajęcia te są prowadzone. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do Rektora. 

6. Dziekan, na wniosek studenta, może zaliczyć przedmioty realizowane przez studenta w ramach 

różnic programowych, do puli dodatkowych 30 punktów ECTS. W takim przypadku, za 



przedmioty realizowane w ramach różnic programowych, student nie ponosi opłat, aż do 

wyczerpania dodatkowej puli 30 punktów ECTS, o której mowa w zdaniu pierwszym.  

7. Dziekan może ustalić zamknięty katalog przedmiotów możliwych do realizacji w ramach 

dodatkowego limitu 30 punktów ECTS na kierowanym przez siebie wydziale, 

z uwzględnieniem podziału na poszczególne kierunki i lata studiów, jak i określić przedmioty 

wyłączone z możliwości realizacji przez studenta w ramach dodatkowego limitu 30 punktów 

ECTS. 

8. W ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS student studiów pierwszego stopnia 

dokonuje wyboru przedmiotu spośród oferty ogólnouczelnianej określonej dla studiów 

pierwszego stopnia.  

9. W ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS student studiów drugiego stopnia dokonuje 

wyboru przedmiotu spośród oferty ogólnouczelnianej określonej dla studiów pierwszego 

i drugiego stopnia.  

 

§ 3 

 

Zasady dotyczące zapisów na konkretnym wydziale na zajęcia w ramach dodatkowego limitu 30 

punktów ECTS oraz, w razie takiej potrzeby, katalog tych przedmiotów, o którym mowa w § 2 

ust. 7 niniejszego zarządzenia, określa dziekan niezwłocznie po rozpoczęciu danego roku 

akademickiego. W roku akademickim 2013/2014 termin ten ustala się do dnia 18 października 

2013 r. 

 

§ 4 

 

W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych lub nieuzyskania zaliczenia 

z wybranego przedmiotu, który student wybrał w ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS, 

studentowi odlicza się liczbę punktów ECTS za ten przedmiot z puli dodatkowych 30 punktów 

ECTS, na określonym poziomie studiów. 

 

§ 5 

 

1. Za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w ramach zajęć nieobjętych dodatkowym 

limitem 30 punktów ECTS lub po jego przekroczeniu, AWF Warszawa pobiera opłaty, 

zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. W przypadku realizowania przez studenta zajęć poza dodatkowym limitem 30 punktów ECTS, 

dziekan wydziału ustala wysokość opłaty za te zajęcia. Student ma obowiązek wpłacenia 

opłaty za te zajęcia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji dziekana ustalającej 

wysokość opłaty za zajęcia zrealizowane przez studenta poza dodatkowym limitem 30 

punktów ECTS. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, 

w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem 30 punktów ECTS jest ustalona 

według zasad przyjętych dla zajęć nieobjętych planem studiów. 

 

§ 6 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 

października 2013 r. 

 

 

                                                                       Rektor 

 

 

                             Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


