
Załącznik nr 1  

 

 

Wykaz wprowadzonych aneksem nr 3 z dnia 13 lipca 2010 roku 

do Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

nr 51/2008/2009 z dnia 17 marca 2010 roku zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów 

AWF w Warszawie 

 

 

1. W § 3 ust. 3 zmienia się dotychczasowy zapis na następujące brzmienie: 

 

„Dziekan wydziału sprawuje nadzór nad realizacją planów studiów i programów nauczania 

oraz podejmuje decyzje w sprawach związanych z przebiegiem studiów, niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów.” 

 

2. W § 5 ust. 1 zmienia się dotychczasowy zapis na następujące brzmienie: 

 

„W Akademii prowadzone są następujące rodzaje studiów:  

1) jednolite studia magisterskie, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra,  

2) studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, 

3) studia drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra.” 

 

3. W § 6 ust. 2 zmienia się dotychczasowy zapis na następujące brzmienie:  

„Rok akademicki obejmuje: 

1) okres, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne, podzielony na 2 semestry, 

2) sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych,  

3) obozy i praktyki wynikające z obowiązujących planów studiów i programów nauczania, 

4) wakacje letnie, ferie zimowe i świąteczne oraz przerwy semestralne.” 

 

4. Zmienia się treść § 9 poprzez zastąpienie dotychczasowej treści zapisem: 

1. Dziekan wydziału może przyznać studentowi: 

1) Indywidualny Tok Studiów (ITS) w celu zapewnienia równoczesnego studiowania 

i doskonalenia sportowego na najwyższym międzynarodowym i krajowym poziomie  lub 

wykonywania innych czynności związanych z sytuacją rodzinną, pracą na rzecz  osób 

niepełnosprawnych lub pełnienia funkcji w środowisku studenckim Akademii. 

2) Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania (IPSiPN) w celu umożliwienia 

jednoczesnego studiowania na kilku kierunkach studiów lub rozwijania indywidualnych 

zainteresowań naukowych studenta.  

2. Studenci ubiegający się o ITS lub IPSiPN muszą charakteryzować się nienaganną postawą 

oraz rzetelnym stosunkiem do obowiązków wynikających ze ślubowania i regulaminu 

studiów Akademii. 

3. Wnioski o przyznanie ITS lub IPSiPN należy złożyć w terminie do 10 dni od chwili 

rozpoczęcia semestru. Złożenie wniosku nie zwalnia studenta z uczestnictwa w zajęciach na 

ogólnych zasadach. 

4. Studenci posiadający ITS przedkładają roczny indywidualny plan studiów, pozostali 

studenci - semestralny indywidualny plan studiów do zatwierdzenia dziekanowi wydziału. 

Okres realizacji rocznego ITS kończy się 15 września, zaś semestralnego IPSiPN – 15 

kwietnia dla semestru zimowego i 15 września dla semestru letniego. 

5. Kierownicy zakładów ustalają dla studentów, którym przyznano ITS lub IPSiPN formy 

i terminy odbywania zajęć programowych, udział w obozach i praktykach, zaliczenia 
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i egzaminy do zwolnienia z obowiązku ich odbywania włącznie.   

6. Warunkiem przyznania studentowi ITS lub IPSiPN w kolejnym roku akademickim jest 

uzyskanie zaliczenia roku akademickiego do 15 września.  

7. Student, który nie zaliczył przedmiotu/ów w wyznaczonym terminie może ubiegać się1) 

Są członkami kadry olimpijskiej, narodowej lub uniwersjadowej. 

8. Dziekan wydziału może przyznać Indywidualny Tok Studiów (ITS) studentom, którzy:  

1) Są członkami kadry olimpijskiej, narodowej lub uniwersjadowej.  

2) Byli uczestnikami mistrzostw świata lub Europy lub medalistami mistrzostw Polski 

w sportach olimpijskich w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o ITS.  

3) Są czynnymi zawodnikami drużyn gier zespołowych występujących, co najmniej na 

poziomie najwyższej ligi rozgrywkowej – dotyczy roku akademickiego, w którym 

studenci uczestniczą w rozgrywkach.  

4) Legitymują się wysokimi osiągnięciami sportowymi na poziomie międzynarodowym 

w sportach olimpijskich lub nieolimpijskich (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa 

świata, mistrzostwa Europy, uniwersjada, puchar świata, puchar Europy, rozgrywki 

międzynarodowe w grach sportowych). 

5) Samotnie wychowują dzieci. 

6) Aktywnie działają w organach kolegialnych Akademii, samorządzie studenckim oraz 

współpracują na zasadach wolontariatu w ramach międzynarodowych programów 

wymiany studentów. 

7) Aktywnie działają na zasadach wolontariatu na rzecz organizacji i osób 

niepełnosprawnych. 

9. Student ubiegający się o przyznanie ITS zobowiązany jest złożyć uzasadniony wniosek 

oraz: 

1) w przypadku studentów sportowców - opinię polskiego związku sportowego lub 

Zarządu Klubu Sportowego AZS-AWF Warszawa lub Zarządu Klubu Sportowego 

AZS AWF Biała Podlaska, 

2) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko - akt urodzenia dziecka,  

3) w przypadku osób działających w środowisku studenckim - opinię samorządu 

studentów Uczelni, potwierdzającą udział studenta w organach kolegialnych 

Akademii, jego działalność w samorządzie studenckim, w komisjach stypendialnych 

lub pełnienie opieki nad studentami cudzoziemcami w programach wymiany 

międzynarodowej,  

4) w przypadku osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych - opinię 

organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzającej 

wolontariat studenta. 

10. ITS może być przyznany od drugiego semestru studiów. W szczególnych przypadkach, 

uzasadnionych planem przygotowań sportowych, dziekan może przyznać ITS od I 

semestru studiów oraz wyrazić zgodę na rozłożenie jednego roku studiów na okres nie 

dłuższy niż 2 lata. 

11. ITS jest przyznawany na rok akademicki z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, gdy ITS może być 

przyznany na semestr 

12. Dziekan wydziału może przyznać Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania  

IPSiPN studentom, którzy:  

1) Równocześnie studiują na więcej niż jednym kierunku studiów. 

2) Przejawiają aktywność w studenckim ruchu naukowym i osiągają bardzo dobre 

wyniki w nauce. 

3) Uczestniczą w programach wymiany krajowej i międzynarodowej studentów.  

13. IPSiPN może być przyznany po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia oraz od 

pierwszego semestru studiów II stopnia. 

14. Student ubiegający się o przyznanie IPSiPN zobowiązany jest złożyć uzasadniony 

wniosek oraz dołączyć wskazane przez dziekana dokumenty. 
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5.  § 12 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

„Dziekan, podejmując decyzję o przyjęciu lub przeniesieniu wymaga przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania w Akademii i ustala: 

1) przedmioty zaliczone na podstawie złożonych egzaminów oraz przedmioty, których 

zaliczenie wymagane jest dla wyrównania różnic występujących w planach studiów 

i programach nauczania,  

2) termin zaliczenia różnic programowych.” 

 

6. § 13 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„Punkty ECTS są wartościami liczbowymi obrazującymi semestralną pracę studenta, 

niezbędną do otrzymania zaliczenia danego przedmiotu. Zaliczenie semestru uwarunkowane 

jest uzyskaniem liczby punktów ECTS określonej w planie studiów i programie nauczania na 

danym kierunku i stopniu studiów od 27 do 30 punktów ECTS , zaś roku akademickiego - 60 

punktów.” 

 

7. § 14 uzyskuje następujące brzmienie: 

„1. Studentowi realizującemu program semestralny lub roczny w innej uczelni w ramach 

programu wymiany studentów zalicza się okres studiów odbytych w innej uczelni na 

podstawie:  

1) Porozumienia o realizacji programu kształcenia,  które określa plan studiów i program 

nauczania , jaki student zamierza zrealizować poza uczelnią macierzystą oraz liczbę 

punktów ECTS, która ma być przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie to jest zawarte 

pomiędzy uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą oraz studentem. 

2) Wykazu zaliczeń, sporządzonego po zakończeniu okresu studiów, w którym odnotowane 

zostają przedmioty i zajęcia wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz osiągnięte przez 

studenta wyniki w nauce, według obowiązującej w danej uczelni skali ocen. Podpisaną 

kopię wykazu otrzymują wszystkie strony, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia przyjmująca 

oraz student. 

2. Indywidualny plan studiów i program nauczania oparty na Porozumieniu o realizacji 

programu kształcenia ustala student wspólnie z koordynatorem wydziałowym kierując się 

wytycznymi określonymi przez właściwego dla danego kierunku dziekana. 

3. Kwalifikacji studentów do programu wymiany międzynarodowej dokonuje komisja 

międzywydziałowa powołana w odrębnym trybie, zaś do wymiany krajowej kwalifikacji 

dokonuje komisja powołana przez dziekana.  

4. Student jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji koordynatora wydziałowego 

w przypadku wprowadzenia zmian w programie kształcenia ustalonych w Porozumieniu 

o realizacji programu kształcenia .  

5. Student może uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego na przedłużenie studiów w innej 

uczelni. Zgodę tę winien uzyskać w formie pisemnej przed końcem semestru, który realizuje 

w innej uczelni w ramach Porozumienia. 

6. Na podstawie Wykazu zaliczeń koordynator wydziałowy potwierdza w indeksie zaliczenie 

przedmiotów i egzaminów oraz wpisuje do indeksu oceny z przedmiotów zaliczonych 

w innej uczelni z uwzględnieniem zasad określonych w § 14 ust. 7. Decyzje w sprawach 

dotyczących zaliczenia, wykazu przedmiotów i ewentualnych uzupełnień, które mogą 

wynikać z różnic programowych podejmuje dziekan. 

7. Zasady uznawania ocen: 

A bardzo dobry / excellent  5 

B plus dobry / very good  4.5 

C dobry / good 4.0 
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D plus dostateczny / satisfactory  3.5 

E dostateczny / sufficient  3.0 

FX, F niedostateczny / fail 2.0 

  

8. Zmienia się treść § 18 ust. 3 na następujący zapis: 

„W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo 

do złożenia egzaminu poprawkowego w terminie sesji poprawkowej. Na wniosek studenta, 

w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, dziekan może wyznaczyć egzamin w innym 

terminie.” 

 

9. Skreśla się § 19 ust. 2 i 7 Regulaminu Studiów, zmienia się numeracja pozostałych 

punktów tego paragrafu. 

 

10. W § 20 zmienia się treść ust. 5 na następujące brzmienie: 

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

więcej niż z dwóch 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 zdrowotnych uniemożliwiających zaliczenie przedmiotów praktycznych dziekan 

może podjąć inną decyzję.” 

 

11. Zmienia się treść § 21 regulaminu studiów na następujący zapis: 

„1. W przypadku niezaliczenia jednego lub więcej przedmiotów student może ubiegać się 

o powtarzanie semestru.  

2. Warunkiem dopuszczenia do powtarzania przedmiotu lub semestru jest dokonanie wpłaty 

określonej odrębnymi przepisami obowiązującymi w Akademii w danym roku 

akademickim. 

3. Student, który powtarza semestr lub rok studiów może ubiegać się o uznanie zaliczeń, 

egzaminów oraz o uznanie punktów ECTS za przedmioty zaliczone w poprzednich 

semestrach. 

4. Przedmiot, o którym mowa w § 21 ust. 3 może stanowić podstawę zaliczenia semestru 

pod warunkiem, że jest objęty planem studiów i programem nauczania obowiązującym w 

danym semestrze.  

5. Student, który nie zaliczył semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników 

w nauce może uzyskać zgodę na powtarzanie tego samego roku lub semestru nie więcej 

niż raz. 

6. Po uzyskaniu zgody dziekana i osoby prowadzącej zajęcia, student ma prawo 

uczestniczyć w wybranych zajęciach następnego semestru oraz przystępować do 

zaliczeń i egzaminów.” 

 

12. W § 23 ust. 5 skreśla się zapis:  

„z zachowaniem zasad określonych w § 23 ust. 3, 4, 5”. 

 

13. W § 28 ust. 3 zmienia się dotychczasowy zapis na: 

„Promotorem pracy dyplomowej może być także nauczyciel akademicki spoza Akademii. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.” 

 

14. § 29 uzyskuje następujące brzmienie: 

„1. Studia pierwszego i drugiego stopnia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. 
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2. Szczegółowy zakres oraz formę i sposób zdawania egzaminu dyplomowego określa rada 

wydziału. 

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) zrealizowanie przez studenta przewidzianego w planach studiów i programach nauczania 

zakresu kształcenia, 

2) uzyskanie zaliczeń i złożenie wymaganych egzaminów ze wszystkich przedmiotów 

przewidzianych w standardach kształcenia oraz planach studiów i programach nauczania 

na danym kierunku,  

3) odbycie praktyk i obozów, jeżeli są one przewidziane w standardach kształcenia oraz 

w planach studiów i programach nauczania, 

4) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, określonych dla danego kierunku 

kształcenia w standardach kształcenia oraz w planie studiów i programie nauczania, 

5) złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen od promotora 

i recenzenta, jeżeli plan studiów i program nauczania oraz standardy kształcenia 

przewidują obowiązek złożenia pracy dyplomowej, 

6) złożenie dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej wraz z jej zapisem 

cyfrowym (CD-R) oraz uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie sprawdzenia w systemie 

antyplagiatowym, w przypadku konieczności złożenia pracy dyplomowej, złożenie 

wymaganych dokumentów.” 

 

15.  Zmianie ulega zapis § 30 ust. 1 na następujące brzmienie: 

„Jeżeli plan studiów i program nauczania pierwszego stopnia na danym kierunku nie 

przewiduje obowiązku złożenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy, w zależności od 

uchwały rady wydziału może składać się z części praktycznej lub części teoretycznej albo 

z obu tych form, przy czym część teoretyczna może mieć formę pisemną lub ustną”. 

 

16.  Zmianie ulega zapis  § 30 ust. 2 na następujące brzmienie: 

„Jeśli na danym kierunku kształcenia studiów pierwszego stopnia rada wydziału ustali 

egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej, a część teoretyczna - z części 

ustnej i pisemnej, egzamin uważa się za zdany jeśli student uzyska z każdej części egzaminu 

ocenę co najmniej dostateczną. Każda z części egzaminu podlega odrębnej ocenie.” 

 

17. Zmianie ulega zapis  § 30 ust. 8 na następujące brzmienie: 

„Jeśli plan studiów i program nauczania przewiduje obowiązek złożenia pracy dyplomowej 

warunki i sposób składania egzaminu dyplomowego określa § 31 Regulaminu Studiów.” 

 

18. W § 31 ust. 6 dotychczasowy zapis zastępuje się następującą treścią: 

„W przypadku uzyskania przez studenta w drugim terminie egzaminu oceny niedostatecznej, 

dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów”. 

 

19.  Zmianie ulega § 32 ust. 6 pkt. 1 i 2 poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu 

następującym brzmieniem: 

„Ostateczny wynik studiów stanowi: 

1) w przypadku studiów pierwszego stopnia, jeżeli plan studiów i program nauczania nie 

przewiduje złożenia pracy dyplomowej: 60% - średnia arytmetyczna ocen z egzaminów 

i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w trakcie studiów i 40% 

- średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu dyplomowego, 

2) w przypadku studiów pierwszego stopnia – jeżeli plan studiów i program nauczania 

przewiduje złożenie pracy dyplomowej oraz studiów drugiego stopnia: 60% - średnia 

arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych 

uzyskanych w trakcie studiów, 30% - ocena pracy dyplomowej, 10% - ocena egzaminu 

dyplomowego.” 
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Pozostałe zapisy Regulaminu Studiów AWF w Warszawie pozostają bez zmian, z wyjątkiem 

niezbędnych zmian o charakterze wyłącznie edycyjnym. Wprowadzone zmiany w 

Regulaminie Studiów AWF w Warszawie wchodzą w życie wraz z początkiem roku 

akademickiego 2010/2011, po ich zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 
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                                                                        Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 


