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w sprawie: zasad organizacji i realizacji specjalizacji na kierunkach wychowanie fizyczne 

oraz sport, studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych 

i niestacjonarnych 

 

Zasady organizacji i realizacji specjalizacji obowiązujące na Wydziale Wychowania 

Fizycznego AWF w Warszawie. 

1. Specjalizacje instruktorskie, trenerskie oraz uczelniane są realizowane zgodnie  

z aktualnymi programami i planami studiów. 

2. W specjalizacjach mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunków wychowanie 

fizyczne oraz sport. 

3. Studenci studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków 

wychowanie fizyczne oraz sport mogą nieodpłatnie uczestniczyć w jednej specjalizacji 

instruktorskiej ujętej w programie i planie studiów. Uczestnictwo w kolejnych 

specjalizacjach jest odpłatne. 

4. Studenci studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku 

wychowanie fizyczne mogą nieodpłatnie uczestniczyć w jednej specjalizacji 

instruktorskiej lub trenerskiej ujętej w programie i planie studiów. Uczestnictwo 

w kolejnych specjalizacjach jest odpłatne. 

5. Nie dopuszcza się łączenia grup zajęciowych dla studentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. 

6. W ramach specjalizacji realizowanej na studiach pierwszego stopnia dozwolone jest 

łączenie studentów 3 roku z kierunku wychowanie fizyczne ze studentami 3 roku 

z kierunku sport. 

7. Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia kierunku wychowanie fizyczne za zgodą 

dziekana mogą dołączyć do specjalizacji realizowanej na 3 roku studiów pierwszego 

stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz sport. 

8. Minimalną liczbę osób przy uruchomieniu specjalizacji reguluje aktualne Zarządzenie  

Rektora AWF dostępne na stronie internetowej w zakładce BIP. 

9. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ustala się limit maksymalnie dwóch grup 

studenckich do 30 osób dla specjalizacji z dyscypliny sportu i rekreacji oraz 

maksymalnie dwóch grup studenckich do 45 osób dla specjalizacji uczelnianych. 

10. Odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów reguluje aktualne Zarządzenie 

Rektora AWF dostępne na stronie internetowej w zakładce BIP. 

11. Kryteria naboru na specjalizacje określają kierownicy jednostek w których specjalizacje 

będą realizowane. 

12. Listy uczestników specjalizacji planowanych do realizacji w kolejnym roku 

akademickim: 

1) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne oraz 

sport listy uczestników specjalizacji planowanych do realizacji w kolejnym roku 



akademickim przygotowuje sekretariat Katedry Sportu na podstawie pisemnej 

deklaracji złożonej przez studenta i zgłasza do akceptacji Dziekana; 

2) na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku wychowanie 

fizyczne listy uczestników specjalizacji planowanych do realizacji w kolejnym roku 

akademickim przygotowuje dziekanat na podstawie pisemnej deklaracji złożonej 

przez studenta. 

13. Metody oceny efektów uczenia się dla przedmiotu uzyskanych przez studenta w ramach 

zajęć ze specjalizacji określone są w kartach przedmiotów. 

14. Zaliczenie specjalizacji uczelnianych, instruktorskich i trenerskich objętych programem 

i planem studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz 

studiów pierwszego stopnia na kierunku sport jest obligatoryjne, a warunkiem 

uzyskania uprawnień instruktorskich, trenerskich lub innych jest przystąpienie i zdanie 

egzaminu. 

15. W przypadku specjalizacji objętych programem i planem studiów stacjonarnych 

drugiego stopnia na kierunku sport i realizowanych w ramach specjalności 

Menedżerskiej lub Trenerskiej, warunkiem zaliczenia specjalizacji jest przystąpienie 

i zdanie egzaminu. 

16. Opłatę za specjalizację nieobjętą planem studiów należy wnieść najpóźniej na dwa 

tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w którym rozpoczynają się 

specjalizacje (dotyczy semestru 5 na studiach pierwszego stopnia i semestru 3 na 

studiach drugiego stopnia). Niewniesienie opłaty skutkuje niedopuszczeniem studenta 

do udziału w zajęciach i usunięciem z listy uczestników specjalizacji. 

17. Godziny dydaktyczne zrealizowane przez pracowników uczelni w ramach specjalizacji 

zgodnie z programem i planem studiów zaliczane są do pensum dydaktycznego. 

18. Kwestie nieuregulowane niniejszym Pismem Okólnym należą bezpośrednio do decyzji 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego. 

19. Traci moc Pismo Okólne nr 7 Dziekana WWF z dnia 03.10.2018 r. 
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