
Zarządzenie Nr 22/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 4 grudnia 2013 r. 

 

 

w sprawie: odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych 

w roku akademickim 2013/2014 od słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego 

w Ciechanowie, przyjętych na studia w AWF w Warszawie ramach 

zawartego porozumienia o współpracy  

 

 

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 261b Ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 94 

ust. 2 Statutu AWF Warszawa, w związku z zapisami zawartego z kolegium nauczycielskim 

w Ciechanowie porozumienia i zapisami Stanowiska Senatu AWF w Warszawie z dnia 22 

października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej tymczasowego kontynuowania 

porozumienia o współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie oraz Kolegium 

Nauczycielskim w Łowiczu, na wniosek Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Wysokość opłat za jeden semestr kształcenia w AWF Warszawa dla słuchaczy Kolegium 

Nauczycielskiego w Ciechanowie będzie w roku akademickim 2013/2014 wynosiła 

762,60 zł.  
2. Wysokość innych opłat, związanych z procesem kształcenia w AWF Warszawa, jest 

określona odrębnie dla wszystkich studentów AWF Warszawa w stosownym zarządzeniu 

Rektora regulującym wysokość opłat oraz w uchwale Senatu w sprawie zasad pobierania 

opłat za studia. Słuchacze Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie przyjęci na III rok 

studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne w Wydziale Wychowania Fizycznego 

w Warszawie wnoszą, oprócz opłat określonych w ust. 1, w szczególności 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.  

3. Wysokość opłat za jeden semestr kształcenia dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego 

w Ciechanowie, przyjętych na III rok studiów niestacjonarnych na kierunku wychowanie 

fizyczne w 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.  

4. Nie określa się wysokości opłat dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu 

w roku akademickim 2013/2014 ze względu na brak rekrutacji z ww. Kolegium w 

obecnym roku akademickim.  

 

§ 2 
 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



2. Niniejsze zarządzenie zostanie przekazane zatrudnionemu w Uczelni koordynatorowi 

współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie, celem jego rozpowszechnienia 

wśród słuchaczy ww. kolegium przyjętych na studia w AWF Warszawa  

3. Wysokość opłat ustalona w niniejszym zarządzeniu wchodzi w życie z dniem 1 

października 2013 roku i obowiązuje do dnia 30 września 2014 roku.  

 

 

 

 

 

                   Rektor 

 

 

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 


