Zarządzenie Nr 50/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie: odpłatności na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,
prowadzonych w AWF Warszawa w roku akademickim 2011/2012
Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. poz. 1365 ze zm.), art.34 ust.1 pkt.5 c Ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) § 103 ust.2 Statutu AWF
Warszawa wprowadzam następujące zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, związane z
prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających w roku akademickim
2011/2012
§1
1. Odpłatność za kształcenie na studiach podyplomowych lub na kursach dokształcających
odbywa się według kosztorysów poszczególnych edycji, opracowanych przez jednostki
organizacyjne prowadzące kształcenie.
2. Kosztorys studiów podyplomowych lub kursów dokształcających powinien zawierać
wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z organizacją i realizacją studiów
podyplomowych.
3. Kosztorys studiów podyplomowych sporządza kierownik danej edycji studiów
podyplomowych. Kosztorys kursu dokształcającego sporządza kierownik danego kursu.
4. Kosztorys wymaga zatwierdzenia przez kwestora Uczelni i dziekana wydziału, w którym
organizowane są kursy lub studia.
5. Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających
określa zarządzenie Rektora.
6. Opłata za kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje należność za świadczone usługi
edukacyjne określone w planie studiów i programie nauczania na tych studiach.
7. Opłata za kształcenie na kursach dokształcających obejmuje należność za świadczone usługi
edukacyjne określone w programie kursu.
8. W ramach świadczenia usług edukacyjnych na studiach podyplomowych lub kursach
dokształcających objętych opłatą, Uczelnia zapewnia słuchaczowi:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych przez wyspecjalizowaną kadrę,
2) prowadzenie zajęć programowych w pracowniach i obiektach dydaktycznych i sportowych
3) dostęp do zbiorów Biblioteki Głównej AWF i biblioteki Wydziału Wychowania Fizycznego i
Sportu w Białej Podlaskiej wraz z czytelnią i dostępem do Internetu oraz bezpłatne
korzystanie z Internetu w wyznaczonych do tego miejscach,
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9. Szczegółowe zasady pobierania opłat na studiach podyplomowych i kursach określa
uchwała Senatu, przy czym nie przewiduje się możliwości zwalniania z opłat za usługi
edukacyjne słuchaczy studiów podyplomowych lub słuchaczy kursów.
§2
1. Na studiach podyplomowych pobierane są poza opłatą za studia podyplomowe, opłaty za
powtarzanie zajęć w ramach wpisu warunkowego oraz za zajęcia nie objęte planem i
programem studiów.
2. Wysokość opłaty za powtarzanie przedmiotu ustala się wg zasady:
a. liczby godzin przedmiotu x koszt 1 godziny dydaktycznej
1. koszt 1 godziny zajęć teoretycznych – 20 zł
2. koszt 1 godziny zajęć sportowych - 40 zł
3. Wysokość opłaty za zajęcia nieobjęte planem i programem studiów wynosi 500 złotych.
4. Słuchacz studiów podyplomowych, który powtarza zajęcia w ramach wpisu warunkowego
lub uzyskał zgodę dziekana na udział w zajęciach nieobjętych planem i programem studiów
ma obowiązek wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć lub odpowiednio opłaty za zajęcia nie
objęte planem i programem studiów w terminie ustalonym przez dziekana w decyzji o
udzieleniu zgody na wpis warunkowy lub odpowiednio w decyzji o wyrażeniu zgody na
udział w zajęciach nie objętych planem i programem studiów. Nieuiszczenie opłaty we
wskazanym terminie powoduje skreślenie z listy słuchaczy lub odpowiednio
niedopuszczenie do udziału w zajęciach nieobjętych planem i programem studiów
podyplomowych.
§3
1. Wysokość opłat dla cudzoziemców odbywających studia podyplomowe wynosi rocznie
równowartość 3000 EURO.
2. Cudzoziemcy przyjmowani na studia podyplomowe wnoszą w 1 roku nauki opłatę
podwyższoną o równowartość 200 EURO.
3. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy w przeliczeniu na złote polskie według kursu
średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłaty te są wnoszone za cały
okres nauki w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub przystąpienia do egzaminu.
4. Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok opłata jest
naliczana proporcjonalnie do faktycznego czasu nauki.
5. Warunki zwalniania i rozkładania opłat za studia dla cudzoziemców na raty określa
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców szkoleń i studiów oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 ze
zm.).
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§4
1. Uczelnia pobiera poza opłatami określonymi w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia następujące
opłaty na studiach podyplomowych i kursach związane z dokumentacją toku studiów:
1) za wydanie indeksu- 4,00 zł,
2) za wydanie duplikatu indeksu - 6,00 zł,
3) za wydanie legitymacji instruktorskiej 20,00 zł,
4) za wydanie duplikatu legitymacji instruktorskiej 35,00 zł,
5) za wydanie dyplomu trenera II klasy- 30,00 zł,
6) za wydanie duplikatu dyplomu trenera II klasy – 45,00 zł,
7) za wydanie zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej kursu - 20,00 zł,
8) za wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej kursu – 30 ,00 zł,
9) za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 30,00 zł,
10) za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 45, 00 zł.
2. Wysokość opłat za wjazd dla uczestników studiów podyplomowych lub kursów
dokształcających reguluje zarządzenie Kanclerza.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska Fiszer
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