
Pismo Okólne Nr 8 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

z dnia 28.10.2016 r.  

 

w sprawie: powołania Podyplomowych Studiów Szkolne Wychowanie Fizyczne 

nr SP 95 WF/2016/2017 

 

 
1. Na mocy zarządzenia nr 8/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 października 2016 r. powołuję kolejną edycję 

Podyplomowych Studiów Szkole Wychowanie Fizyczne nr 95 WF/2016/2017. 
 

2. Studia prowadzone są na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie. 

 

3. Plan i program studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 

10.12.2013 r. 

 

4. Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom uzyskania dodatkowych kwalifikacji i nabycie 

kompetencji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w placówkach oświatowych. 

 

5. Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele różnych specjalności, absolwenci wyższych uczelni, 

z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający tytuł magistra, legitymujący się dobrym stanem 

zdrowia (wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów). 

 

6. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym w soboty i niedziele.  

Łącznie 400 godzin dydaktycznych (trzy semestry).  

 

7. Na kierownika studiów powołuję dr Alicję Paszkiewicz. 

 

8. Wszelkie koszty wynikające z procesu kształcenia pokrywane będą przez słuchaczy na podstawie 

kosztorysu. 

 

9. Na podstawie zatwierdzonego kosztorysu ustalam koszt całości studiów w wysokości 5300,00 zł. 

 Wysokość opłaty: 

za semestr 1 wynosi  2300,00 zł  wpłata do 14.10.2016 r.; 

  za semestr 2 wynosi  1500,00 zł wpłata do 03.03.2017 r. 

  za semestr 3 wynosi  1500,00 zł wpłata do 25.09.2017 r. 

 

10. 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. Absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 

wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400) 
 

 

Dziekan        

  Wydziału Wychowania Fizycznego            

                                                                     dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF   


