
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/2017/2018 

                        Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 marca 2018 roku 

 

 

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 20 marca 2018 r. zmian do 

obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.) 

 

 

1) W § 1 ust. 2 Regulaminu dodaje się po pkt 27 (w którym kropkę zamienia się średnikiem), 

nowy pkt 28 o następującym brzmieniu: 

 

„ustawa – ustawa z  dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym lub, w przypadku jej 

wejścia w życie, ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.” 

 

 

2) W § 13 ust. 8 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Dziekan może uznać studentowi uzyskane wcześniej efekty kształcenia wyrażone w punktach ECTS 

za zrealizowane moduły kształcenia, zgodne z profilem i poziomem studiów, w programie studiów 

który realizuje. Zapis § 14 ust. 8-11 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.” 

 

na: 

 

„Dziekan może uznać studentowi uzyskane wcześniej efekty kształcenia wyrażone w punktach ECTS 

za zrealizowane moduły kształcenia, zgodne z profilem i poziomem studiów (kształcenia), 

w programie studiów który realizuje. Zapis § 14 ust. 8-11 niniejszego regulaminu stosuje się 

odpowiednio.” 

 

 

3) W § 14 ust. 2 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Indywidualny plan studiów i kształcenia oparty na Porozumieniu o realizacji programu kształcenia 

ustala student wspólnie z koordynatorem wydziałowym kierując się wytycznymi określonymi przez 

właściwego dla danego kierunku dziekana.” 

 

na: 

 

„Indywidualny plan studiów i program kształcenia oparty na Porozumieniu o realizacji programu 

kształcenia ustala student wspólnie z koordynatorem wydziałowym kierując się wytycznymi 

określonymi przez właściwego dla danego kierunku dziekana.” 

 

 

4) W § 18 ust. 11 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„W przypadku egzaminów ustnych student otrzymuje informację o wyniku egzaminu bezpośrednio po 

jego przeprowadzeniu, poprzez wpisanie oceny do karty okresowych osiągnięć studenta. W przypadku 

egzaminu pisemnego egzaminator informuje studentów o wynikach egzaminu w terminie do 7 dni od 

daty przeprowadzenia egzaminu poprzez ogłoszenie listy zawierającej numery albumów studentów i 

uzyskane oceny.” 

 

na: 



„W przypadku egzaminów ustnych student otrzymuje informację o wyniku egzaminu bezpośrednio po 

jego przeprowadzeniu, poprzez wpisanie oceny do karty okresowych osiągnięć studenta lub w inny 

przyjęty w Akademii sposób. W przypadku egzaminu pisemnego egzaminator informuje studentów o 

wynikach egzaminu w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprzez ogłoszenie listy 

zawierającej numery albumów studentów i uzyskane oceny.” 

 

 

5) W § 20 ust. 4 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Student, po zdaniu ostatniego egzaminu w sesji egzaminacyjnej, jest zobowiązany do złożenia 

w dziekanacie karty okresowych osiągnięć studenta. Ostateczny termin składania tych dokumentów 

określa dziekan właściwego wydziału.” 

 

na: 

 

„Student, po zdaniu ostatniego egzaminu w sesji egzaminacyjnej, jest zobowiązany do złożenia 

w dziekanacie karty okresowych osiągnięć studenta. Ostateczny termin składania tych dokumentów 

określa dziekan właściwego wydziału, z zastrzeżeniem ust. 4a.” 

 

 

6) W § 20 Regulaminu, po ust. 4, dodaje się nowy ust. 4a o następującym brzmieniu: 

 

„W przypadku funkcjonowania w Akademii elektronicznego systemu obsługi studentów, 

generującego automatycznie kartę okresowych osiągnięć studenta, dziekan może zwolnić studentów z 

obowiązku złożenia w dziekanacie karty okresowych osiągnięć, określonego w ust. 4.” 

 

 

7) W § 20 ust. 5 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

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

z trzech przedmiotów, dziekan na uzasadniony wniosek studenta, może wydać decyzję o wpisie 

warunkowym na semestr wyższy i wyrazić zgodę na powtarzanie przedmiotu. W przypadku 

ponownego niezaliczenia tego przedmiotu do końca następnego semestru dziekan może skreślić 

studenta z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru w terminie. 

W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach, uniemożliwiających zaliczenie 

przedmiotów, dziekan może podjąć inną decyzję.” 

 

na: 

 

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

z trzech przedmiotów, dziekan na uzasadniony wniosek studenta, może wydać decyzję o wpisie 

warunkowym na semestr wyższy i wyrazić zgodę na powtarzanie przedmiotu. W przypadku 

ponownego niezaliczenia tego przedmiotu do końca następnego semestru (o ile nie wyznaczono 

innego terminu na ponowne zaliczenie danego przedmiotu) dziekan może skreślić studenta z powodu 

stwierdzenia braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru w terminie. W szczególnie 

uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach, uniemożliwiających zaliczenie przedmiotów, 

dziekan może podjąć inną decyzję.” 

 

 

8) W § 23 ust. 2 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

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

drugim poziomie studiów ma prawo do jednokrotnego wznowienia studiów w okresie do 5 lat od daty 



skreślenia. Wniosek o wznowienie studiów student składa do dziekana wydziału.” 

 

na: 

 

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

drugim poziomie kształcenia ma prawo do jednokrotnego wznowienia studiów w okresie do 5 lat od 

daty skreślenia. Wniosek o wznowienie studiów student składa do dziekana wydziału.” 

 

 

9) W § 23 ust. 7 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Możliwość wznowienia studiów w AWF Warszawa nie dotyczy z zasady osób, które zostały 

skreślone z listy studentów z powodu prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia 

z uczelni. W przypadku osób, o których wyżej mowa, decyzję w sprawie ich powrotu na Uczelnię 

podejmuje dziekan, określając jednocześnie warunki i zasady ponownego wpisania na listę 

studentów.” 

 

na: 

 

„Możliwość wznowienia studiów w AWF Warszawa nie dotyczy z zasady osób, które zostały 

skreślone z listy studentów z powodu prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia 

z uczelni. W przypadku osób, o których wyżej mowa, decyzję o ewentualnym ich powrocie na 

Uczelnię, na wniosek tych osób i tylko w wyjątkowych przepadkach, podejmuje dziekan, określając 

jednocześnie warunki i zasady ponownego wpisania na listę studentów. Decyzja, o której wyżej 

mowa, nie odbywa się na zasadach i warunkach przewidzianych dla wznowienia studiów, tylko na 

warunkach i zasadach indywidualnie określonych przez dziekana.” 

 

 

10) W § 24 ust. 1 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„W Akademii pobierane są opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:  

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,  

2) powtarzaniem zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

3) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, 

4) prowadzeniem kursów dokształcających dla studentów, 

5) prowadzeniem zajęć dydaktycznych w języku obcym.” 

 

na: 

 

„Akademia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne wskazane w art. 99 ust. 1 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem art. 99a ww. ustawy.” 

 

 

11) W § 25 ust. 2 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Decyzja dziekana określa czas trwania urlopu. Urlopu udziela się na okres trwania przyczyny 

uzasadniającej jego udzielenie. 

na: 

 

„Decyzja dziekana określa indywidualnie czas trwania urlopu, po analizie złożonego przez studenta 

wniosku.”  

 

 



12) W § 25 ust. 5 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Udzielenie urlopu potwierdzone zostaje pisemną decyzją dziekana i  automatycznie przedłuża 

termin planowego ukończenia studiów.” 

 

na: 

 

„Udzielenie urlopu przez dziekana automatycznie przedłuża termin planowego ukończenia studiów, 

o ile dziekan, na wniosek studenta w indywidualnej sytuacji, nie postanowi inaczej.”  

 

 

13) W § 25 ust. 9 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Podjęcie studiów po urlopie przyznanym przez dziekana następuje na te same studia, jeżeli studia te 

są nadal prowadzone. W sytuacji gdy studia wygasły i prowadzone są w innym formie kształcenia, 

dziekan określa różnice programowe i rok studiów na który, osoba podejmująca kształcenie, zostanie 

wpisana. Student powracający z urlopu może być również zobowiązany przez dziekana do 

wyrównania różnic programowych wynikających ze zmian zaistniałych w planie studiów i programie 

kształcenia podczas trwania urlopu. Studentowi na okres wyrównywania różnic przyznaje się ITS, 

jeżeli dziekan nie postanowi inaczej.” 

 

na: 

 

„Podjęcie studiów po urlopie przyznanym przez dziekana następuje na te same studia, jeżeli studia te 

są nadal prowadzone. W sytuacji gdy studia wygasły i prowadzone są w innym formie kształcenia, 

dziekan określa różnice programowe i rok studiów na który, osoba podejmująca kształcenie, zostanie 

wpisana. Student powracający z urlopu może być również zobowiązany przez dziekana do 

wyrównania różnic programowych wynikających ze zmian zaistniałych w planie studiów i programie 

kształcenia. Studentowi na okres wyrównywania różnic przyznaje się ITS, jeżeli dziekan nie 

postanowi inaczej.” 

 

 

14) W § 32 ust. 3 pkt 1 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„dyplom ukończenia studiów, w którym wymienione są forma, poziom, kierunek studiów 

i ewentualnie specjalność, obszar i profil kształcenia, poziom kwalifikacji oraz podany jest wynik 

studiów,” 

 

na: 

 

„dyplom ukończenia studiów, w którym wymienione są forma, poziom kształcenia, kierunek studiów 

i ewentualnie specjalność, obszar i profil kształcenia, poziom kwalifikacji oraz podany jest wynik 

studiów,” 

 

 

Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie pozostają bez zmian.  

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


