
Pismo okólne Nr 20 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

z dnia 23 marca 2018 r. 

 
w sprawie: powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu 

fizycznym i zdrowotnym nr SP 103 WF/2017/2018 

 

 
1. Na mocy: 

- uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 10 lutego 2004 roku  

 - zarządzenia nr 33/2017/2018 Rektora AWF Warszawa z dnia 19 marca 2018 r. 

powołuję kolejną edycję Podyplomowych Studiów Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i 

zdrowotnym nr  SP 103 WF/2017/2018. 

Studia prowadzone są na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

 

2. Plan i program Podyplomowych Studiów Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym nr 

SP 103 WF/2017/2018 pozostaje bez zmian. Efekty kształcenia dla tych studiów określa załącznik nr 2 do 

uchwały nr 19/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 23 października 2013 r.  

 

3. Celem studiów jest stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego i 

nabywanie kompetencji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy. 

 

4. Całkowity koszt studiów w wysokości 5000,00 zł, wynikający z kosztorysu zatwierdzonego przez Dziekana 

Wydz. WF oraz Kwestor AWF, ustalonego w Zarządzeniu Rektora AWF nr 33/2017/2018 z dnia 19 marca 2018 

r., pokrywają w całości uczestnicy. 

 Wysokość opłaty:  za semestr I wynosi 2000,00 zł wpłata do 23.03.2018 r. 

    za semestr II wynosi 1500,00 zł wpłata do 20.09.2018 r. 

    za semestr III wynosi 1500,00 zł wpłata do 19.02.2019 r. 

 

5. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym w soboty i niedziele, zajęcia praktyczne w inne dni tygodnia, 

łącznie 350 godzin (trzy semestry). 

 

6.   Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele wychowania fizycznego, posiadający tytuł magistra WF. 

 

7. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, według 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 r., w sprawie tytułów nadawanych 

absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i 

świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu i uzyskują uprawnienia do 

prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych. 

 

 

                  Przewodniczący 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

                AWF w Warszawie 

 

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF 

 
 

 

Pismo okólne otrzymują: 
1. J.M. Rektor AWF - dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
2. Kanclerz AWF - mgr Maciej Hartfil 
3. Kwestor AWF - mgr Bogusława Dąbrowska 
4. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego - dr Elżbieta Olszewska 
5. Kierownik studiów podyplomowych – dr Elżbieta Olszewska 
6. Dział Organizacji Studiów AWF 
 


