
Pismo okólne Nr 9 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

z dnia 03.11.2016 r. 

 

w sprawie: powołania  Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr SP 94 

WF/2016/2017 

 
1. Na mocy: 

- uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 8 grudnia 2009 roku i decyzji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUP-624-6951-21/MD/10 z 

dnia 14 czerwca 2010 roku wprowadzono korektę do planu i programu Podyplomowych 

Studiów Psychologii Sportu, powołanych decyzją Rady Wydziału WF z dnia 09 maja 2000 roku 

i decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2007roku; 

 - zarządzenia nr 9/2016/2017 Rektora AWF Warszawa z dnia 25 października 2016 r. 

powołuję kolejną edycję Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr  SP 94 WF/2016/2017. 

Studia prowadzone są na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie. 

 

2. Plan i program Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr SP 94 WF/2016/2017 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 przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii sportu, 

wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami i 

trenerami oraz dostarczenie podstaw wiedzy z wybranych nauk o kulturze fizycznej i wskazanie 

możliwości ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w treningu i walce 

sportowej. 

 

4. Całkowity koszt studiów w wysokości 5500,00 zł, wynikający z kosztorysu zatwierdzonego przez 

Dziekana Wydz. WF oraz Kwestor AWF, ustalonego w Zarządzeniu Rektora AWF 

nr 9/2016/2017.z dnia 25 października 2016 r., pokrywają w całości uczestnicy. 

 Wysokość opłaty:  za semestr I wynosi 2000,00 zł wpłata do 05.11.2016 r. 

    za semestr II wynosi 2000,00 zł wpłata do 11.02.2017 r. 

    za semestr III wynosi 1500,00 zł wpłata do 13.05.2017 r. 

 

5. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, zgodnie z planem nauczania na Podyplomowych 

Studiach Psychologii Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego. Studia obejmują 280 godzin 

dydaktycznych. 

 

6. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające tytuł magistra psychologii a tym samym 

uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. 

 

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. 

 

 

Dziekan        

  Wydziału Wychowania Fizycznego            

                                                                     dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF   

 


