
Zarządzenie nr 3/2007/2008

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie:  odpłatności  na  studiach podyplomowych i  kursach specjalistycznych oraz 

innych  opłat  związanych  z  odbywanymi w  AWF w Warszawie  studiami 

podyplomowymi i kursami specjalistycznymi

     Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, 
poz.  1365  z  późn.  zm.)  -  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym,  zarządzam  wprowadzenie 
następujących  opłat  na  studiach  podyplomowych  i  kursach  specjalistycznych  oraz  innych 
opłat związanych z odbywanymi w AWF w Warszawie studiami podyplomowymi i kursami 
specjalistycznymi:

§ 1

1. Wysokość opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych wynosi:
1.1. Wpisowe   300,00 zł

Wpisowe należy wnieść w chwili składania dokumentów na studia podyplomowe.
W przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  studiach  podyplomowych  wpisowe  nie 
podlega zwrotowi.

1.2. Odpłatność za kształcenie na studiach według kosztorysów poszczególnych edycji.
Słuchacze wnoszą opłatę pomniejszoną o kwotę wpisowego.
Opłata  za studia  podyplomowe może być  wnoszona w ratach,  przed rozpoczęciem 
danego semestru.
Termin i  wysokość  rat  dla  poszczególnych studiów podyplomowych  jest  określana 
przez Kierownika Studiów Kształcenia Podyplomowego. 

1.3. Powtarzanie jednego przedmiotu 1000,00 zł
1.4. Powtarzanie obozu 1000,00 zł
1.5. Nieterminowe złożenie pracy dyplomowej   500,00 zł

Opłata za nieterminowe złożenie pracy dyplomowej nie podlega zwrotowi, również 
w przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego.

Na podstawie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i 
szkoleń oraz ich uczestniczenia  w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 
2006 r., nr 190 poz. 1406) wysokość opłat dla cudzoziemców wynosi 3000 Euro. Rektor, na 
wniosek kandydata, może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości powyższej opłaty.



2. Wysokość opłat dla uczestników kursów specjalistycznych wynosi:
2.1. Wpisowe (część ogólna i specjalistyczna) 100,00 zł

Wpisowe należy wnieść w chwili składania dokumentów na dany kurs.
W  przypadku  rezygnacji  kandydata  z  uczestnictwa  w  danym  kursie  wpisowe  nie 
podlega zwrotowi.

2.2. Odpłatność za część ogólną 550,00 zł
2.3. Odpłatność za część specjalistyczną           1100,00 zł

Opłata ta może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.
Uczestnicy danego kursu wnoszą opłatę pomniejszoną o kwotę wpisowego. 
Opłata za kurs musi być wniesiona przed rozpoczęciem danego kursu.

3. Wysokość opłat za wydanie dokumentu:
3.1. Indeks  4,00 zł

Duplikat  6,00 zł
3.2. Legitymacja instruktorska 20,00 zł

Duplikat 35,00 zł
3.3. Dyplom trenerski 30,00 zł

Duplikat ` 45,00 zł
3.4. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych 30,00 zł

Duplikat 45,00 zł
3.5. Zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu 20,00 zł

Duplikat 30,00 zł
3.6. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30,00 zł

Duplikat 45,00 zł

4. Odpłatność za wjazd i parkowanie na terenie AWF od uczestników kursów lub studiów 
     podyplomowych wynosi 5,00 zł dziennie.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Rektor

prof. dr hab. Henryk Sozański

Otrzymują:
wg rozdzielnika AWF
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