
Zarządzenie Nr 22/2011/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2012roku

w sprawie: odpłatności  na  studiach  niestacjonarnych  oraz  innych  opłat  pobieranych  w  roku 
akademickim  2011/2012  od  słuchaczy  kolegiów  nauczycielskich  w  Łowiczu  i  w 
Ciechanowie  przyjętych  na  studia  w  ramach  porozumienia  o  współpracy 
z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Działając na podstawie art. 99 ust. 2 i art.195 ust.9 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) i §103 ust.2  Statutu AWF Warszawa w związku z § 1 
Uchwały Senatu nr 45/2010/2011 ustalam następującą wysokość opłat pobieranych przez Uczelnię w roku 
akademickim 2011/2011:

§ 1

1. Wysokość opłat za jeden semestr kształcenia dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i 
w Ciechanowie, przyjętych na 3 rok studiów niestacjonarnych na kierunku wychowanie fizyczne na 
Wydziale  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie  wynika  z  kalkulacji  kosztów  kształcenia, 
niezbędnych  dla  uruchomienia  i  prowadzenia  tych  zajęć  uwzględniających  liczbę  godzin 
dydaktycznych,  liczebność  grup,  kwalifikacje  kadry  prowadzącej,  koszty  wydziałowe  i  koszty 
ogólnouczelniane.

2. Wysokość opłaty za poszczególne zajęcia w V i VI semestrze jakie odbywa słuchacz kolegium, 
przyjęty na 3 rok studiów kolegium ustala dziekan, mając na uwadze uzyskane przez studenta efekty 
kształcenia  w  Kolegium  Nauczycielskim  w  Ciechanowie  lub  odpowiednio  w  Kolegium 
Nauczycielskim  w  Łowiczu  i  kalkulację  kosztów  kształcenia  stanowiącą  Załącznik  nr  1 do 
niniejszego Zarządzenia.

3. Słuchacze  Kolegium  Nauczycielskiego  w  Łowiczu  lub  odpowiednio  słuchacz  Kolegium 
Nauczycielskiego w Ciechanowie przyjęty na 3 rok studiów na kierunku wychowanie fizyczne w 
Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi ponadto opłaty za wydanie dokumentów 
związanych  z  przebiegiem studiów,  a  w przypadku  konieczności  powtarzania  zajęć  –  opłaty za 
powtarzanie zajęć.  W przypadku zadeklarowania przez studenta udziału w zajęciach nieobjętych 
planem i  programem  kształcenia  na  kierunku  wychowanie  fizyczne,  student  ponosi  dodatkowo 
opłaty za zajęcia nie objęte planem i programem kształcenia.

4. Wysokość opłat za powtarzanie zajęć, za zajęcia nieobjęte planem i programem kształcenia oraz za 
wydanie  dokumentów  związanych  z  przebiegiem  studiów  określa  Zarządzenie  Rektora  Nr 
51/2010/2011 z dnia 2 września 2011 roku.

5. Wysokość  opłat  za  specjalizacje  nieobjęte  planem i  programem kształcenia  określa  Zarządzenie 
Rektora AWF Warszawa. Nr 15/2011/2012 z dnia 2 grudnia 2011 roku i Zarządzenie Rektora AWF 
Warszawa Nr 17/2011/2012 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

§ 2

Wysokość opłat ustalona w niniejszym zarządzeniu wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku 
i obowiązuje do dnia 30.09.2012 roku.

REKTOR

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/11/12
Rektora AWF w Warszawie

z dn. 2.02.2012 r.

Kosztorys opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii 
Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2011/2012 za se-

mestr V i VI studentów z Ciechanowa i Łowicza

1. Godziny dydaktyczne płatne
a. Ćwiczenia 30 godz. 100%

2. Wyliczenia
a. Stawka przyjęta za ćwiczenia (r. akadem. 2011/2012) 283,52 zł.
b. Stawka netto przyjęta za ćwiczenia w AWF Warszawa

283,52 zł. x 100% = 283,52 zł.
c. Koszt ćwiczenia na jednego studenta przy przyjętej liczbie 15 uczestników w grupie 

283,52 zł.: 15 = 18,83 zł.
d. Koszt 30 godzin ćwiczeń

30 godz. x 18,83 zł. = 564,90 zł.
3. Całkowity koszt dla jednego studenta niestacjonarnego za semestr, po dodaniu narzutu 

kosztów ogólnouczelnianych w wysokości 35%
762,60 zł.


