
Pismo okólne nr 4 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

z dnia 6.10.2014 r. 

W sprawie: trybu organizacji specjalizacji realizowanych na kierunkach Wychowanie    
Fizyczne oraz Sport studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

Działając na podstawie § 50 ust. 2 pkt. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie oraz Zarządzenia nr 86/2012/2013 Rektora AWF z dnia 2 września 2013 r., od 
roku akademickiego 2014/2015 obowiązują niniejsze zasady realizacji specjalizacji na 
Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie.  

1. Zasady realizacji specjalizacji obowiązują na podstawie aktualnych planów studiów, w 
tym specjalizacji instruktorskich, trenerskich i przedmiotów specjalizacyjnych.  

2. W czasie odbywania studiów w specjalizacjach mogą uczestniczyć wyłącznie studenci 
kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport. 

3. Studenci studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych III r. kierunku WF 
mogą nieodpłatnie uczestniczyć w jednej specjalizacji ujętej w programie studiów. 
Uczestnictwo w kolejnych specjalizacjach jest odpłatne.  

4. Studenci studiów stacjonarnych III r. kierunku Sport mogą nieodpłatnie uczestniczyć 
w  jednej specjalizacji instruktorskiej lub trenerskiej (dotyczy roku akademickiego 
2014/2015). Uczestnictwo w kolejnych specjalizacjach jest odpłatne.  

5. Studenci studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku WF mogą 
nieodpłatnie uczestniczyć w jednej specjalizacji instruktorskiej lub trenerskiej ujętej w 
programie studiów. Uczestnictwo w kolejnych specjalizacjach jest odpłatne. 

6. Specjalizacje realizowane są oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych i 
oddzielnie dla studentów studiów niestacjonarnych.  

7. W ramach specjalizacji dozwolone jest łączenie studentów III r. studiów licencjackich  
z kierunku WF i Sport ze studentami I i II roku studiów magisterskich. W specjalizacji 
mogą uczestniczyć teŜ studenci dla których będzie to specjalizacja odpłatna 
(dodatkowa).  

8. Specjalizacja utworzona z grupy mieszanej studentów realizuje program grupy 
większościowej. Wynikające z programu róŜnice godzinowe realizuje się w ramach 
samokształcenia. 

9. Minimalną liczbę osób przy uruchomieniu specjalizacji reguluje Zarządzenie nr 
86/2012/2013 Rektora AWF z dnia 2 września 2013 r. Dla specjalizacji sportowych i 
rekreacyjnych minimalna liczba studentów wynosi 12 osób a dla innych specjalizacji 



(przedmiotów specjalizacyjnych) 20 osób. JeŜeli prowadzone są dwie grupy 
specjalizacji sportowych, rekreacyjnych lub przedmiotów specjalizacyjnych,  wykłady 
dla obu grup realizowane są wspólnie. 

10. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ustala się limit maksymalnie dwóch grup 
specjalizacji do 30 osób z dyscypliny sportu i rekreacji oraz do 45 osób z przedmiotu 
specjalizacyjnego. Poza wymienionym limitem, dla studentów dla których jest to 
druga lub kolejna specjalizacja, istnieje moŜliwość organizacji kursu.  

11. Tryb i kryteria naboru na specjalizacje określają kierownicy zakładów, w których będą 
one realizowane.  

12. Wykazy imienne uczestników specjalizacji planowanych do realizacji w kolejnym 
roku akademickim przygotowują kierownicy zakładów i zgłaszają je do akceptacji 
Dziekana do końca maja w przypadku studiów Io i najpóźniej do końca drugiego 
tygodnia zajęć dydaktycznych danego roku akademickiego w przypadku studiów 
II o. Uruchomienie specjalizacji w terminie późniejszym powoduje konieczność 
odrobienia tych zajęć w innym terminie. 

13. Osoby, dla których jest to druga lub kolejna specjalizacja muszą wnieść opłatę do 
końca trzeciego tygodnia zajęć. Prowadzący specjalizację ma obowiązek 
niedopuszczenia studenta do udziału w zajęciach w przypadku potwierdzenia przez 
dziekanat braku opłaty. 

14. Godziny dydaktyczne zrealizowane w ramach planów i programów studiów przez 
pracowników uczelni na specjalizacjach zaliczane są do pensum dydaktycznego.  

15. Kwestie nieuregulowane niniejszym Pismem Okólnym naleŜą bezpośrednio do decyzji 
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego.  

16. Traci moc Pismo okólne nr 3 Dziekana WWF z dnia 08.10.2012 r.  

  

 

                                                                   DZIEKAN 

                                                             Wydziału Wychowania Fizycznego 

                                                            dr hab. prof. AWF Jerzy Nowocień 


