
Pismo okólne nr 8 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających 

wyników w nauce na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym 

zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku studiów i organizacji dodatkowych godzin dla 

studentów powtarzających zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce 

 

 

Na podstawie zarządzenia nr 62/2017/2018 Rektora AWF w Warszawie z dnia 20 września 2018 r., 

obowiązują następujące zasady naliczania wysokości opłat: 

 

1. na studiach stacjonarnych: 

Przedmioty, których wymiar godzin zajęć (ćwiczeń) 

w semestrze w planie studiów obejmuje: 
Opłata za powtarzanie zajęć: 

do 15 godzin 490 zł 

od 16 do 30 godzin 654 zł 

31 i więcej godzin 981 zł 

 

2. na studiach niestacjonarnych: 

Przedmioty, których łączny wymiar godzin zajęć 

(wykłady + ćwiczenia) w semestrze w planie studiów 

obejmuje: 

Opłata za powtarzanie zajęć: 

do 15 godzin 294 zł 

od 16 do 30 godzin 392 zł 

31 i więcej godzin 588 zł 

 

3. W sytuacji, gdy liczba studentów powtarzających zajęcia z powodu niezadowalających wyników 

w nauce wynosi 5 i więcej osób, organizowane są dodatkowe godziny zajęć dla tych studentów, 

a nauczycielowi akademickiemu zalicza się do pensum: 

 

Dla przedmiotu, którego liczba godzin ćwiczeń 

w semestrze w planie studiów obejmuje: 

Studia stacjonarne 

liczba godzin 

Studia niestacjonarne 

liczba godzin 

więcej niż 30 godzin 22 12 

od 16 do 30 godzin 15 8 

15 i mniej godzin 8 5 

 

Przy mniejszej niż 5 osób liczbie studentów powtarzających zajęcia z powodu niezadowalających 

wyników w nauce, dodatkowe godziny zajęć dla tych studentów realizowane są w ramach konsultacji 

pracowników zakładu odpowiedzialnego za powtarzany przedmiot lub o ile to możliwe student 

dołącza do grupy studenckiej realizującej zajęcia w danym semestrze zgodnie z planem studiów. 

W przypadku uzupełniania różnic programowych student dołącza do grupy studenckiej w semestrze, 

w którym realizowane są zajęcia z danego przedmiotu zgodnie z planem studiów. 



4. Opłata za powtarzanie praktyk pedagogicznych na kierunku studiów wychowanie fizyczne na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:  

a) Praktyka wdrożeniowa (psychologiczno-pedagogiczna) – 100 zł,  

b) Praktyka w szkole podstawowej – 420 zł,  

c) Praktyka w szkole ponadpodstawowej – 180 zł.  

5. Opłata za powtarzanie praktyk zawodowych na kierunku studiów sport – 190 zł. 

 

W uzasadnionych sytuacjach dziekan może określić inne szczegółowe ustalenia. 

Niniejszym traci moc Pismo Okólne nr 5 z dnia 16 października 2017 roku. 

 

 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego 

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF 


