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ZARZĄDZENIE NR 42/2017 

Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 
 

W sprawie: ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 

i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne  w roku akademickim 2017/2018. 

 

Na podstawie: art. 98 ust.1 pkt 3, art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn.zm.), § 59 ust.4 pkt 4 h) Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 

publicznych (Dz. U. poz. 1533), 

 

§ 1 

 

Ustalam następujące opłaty za kształcenie dla studentów studiów niestacjonarnych: 

1. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Fizjoterapia: 

2 900 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 750 zł każda rata. 

2.  Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale 

Fizjoterapii – kierunek Fizjoterapia: 

3 000 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 775 zł każda rata. 

3. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Kosmetologia: 

2 900 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 750 zł każda rata. 

4. Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Kosmetologia: 

 3 000 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 775 zł każda rata. 

5.  Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Terapia 

Zajęciowa: 

2 900 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 750 zł każda rata. 

6.  Studenci  studiów niestacjonarnych   I stopnia  na  Wydziale Wychowania  Fizycznego  – kierunek 

Wychowanie Fizyczne: 

2 000 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 525 zł każda rata. 

7.  Studenci studiów niestacjonarnych  II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego  – kierunek 

Wychowanie Fizyczne: 

2 200 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 575 zł każda rata. 

8.  Studenci studiów niestacjonarnych  I stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego  – kierunek 

Turystyka i Rekreacja: 

2 400 zł za semestr płatne jednorazowo lub  ratalnie (cztery raty) po 625 zł każda rata. 

9.  Studenci studiów niestacjonarnych  II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego  – kierunek 

Turystyka i Rekreacja: 

2.600 zł za każdy semestr studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty)     po 

675 zł każda rata. 
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10. Studenci   studiów   niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Sporcie - kierunek Sport 

(specjalność Trenerska oraz Menedżer Sportu): 

2.400,-zł za każdy semestr studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie  (cztery raty) po 

625 zł każda rata. 

11.  Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na Wydziale

 Nauk o Sporcie kierunek Sport: 

2.600,-zł za każdy semestr studiów II stopnia płatne  jednorazowo lub ratalnie (cztery raty)    po 

675 zł każda rata. 

§ 2 
 

Ustalam opłatę za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty  

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w wysokości 150,-zł 

za każde 15 godzin zajęć. 
 

§ 3 

 

Ustalam następujące opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu z powodu niezadowalających wyników 

w nauce: 

1. 2.000,-zł za powtarzanie semestru lub powtarzanie semestru po reaktywacji dla studentów 

stacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów. 

2. 600,-zł  za  powtarzanie  przedmiotu  dla  studentów  studiów    stacjonarnych,  niestacjonarnych na 

wszystkich kierunkach studiów oraz doktorantów. 

§ 5 

 

1. Opłaty jednorazowe są niższe od opłat wnoszonych w ratach. Opłaty jednorazowe należy wnieść 

dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, z zastrzeżeniem ust.3. 

2. Opłaty ratalne są płatne  w  semestrze  zimowym:  do 15  września,  15  października,  15 listopada,  

15 grudnia, natomiast w semestrze letnim: do 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja z 

zastrzeżeniem ust.3. 

3. Opłaty za pierwszy semestr zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 powinny być 

wniesione w terminie 14 dni po ogłoszeniu listy przyjętych na studia jednorazowo lub pierwsza rata. 

2. Brak wpłaty za semestr w terminie 14 dni za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 i 2 

powoduje skreślenie z listy studentów. 

3. Opłaty za dyplomy ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami, o których mowa w § 6 winny być 

wniesione przed egzaminem dyplomowym. 

4. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem, że może ulec zwrotowi w przypadku jej 

obniżenia (zgodnie  z  Uchwałą  Senatu  1/2015)  oraz  w  szczególnie  uzasadnionych  

przypadkach,  w wysokości proporcjonalnej do ilości niezrealizowanych zajęć. 

 

§ 6 

 

Akademia pobiera opłaty za wydanie dokumentacji przebiegu studiów: 

1. elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł, 

2. elektronicznej legitymacji doktoranta – 17 zł, 
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3. dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł, 

4. dyplomu doktorski – 120 zł 

5. odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł, 

6. legitymacji instruktora sportu lub rekreacji – 50 zł, 

7. odpisu legitymacji instruktora sportu lub rekreacji w tłumaczeniu na język obcy – 100 zł, 

8. dyplomu trenera sportu – 50 zł, 

9. odpisu dyplomu trenera sportu w tłumaczeniu na język obcy – 100 zł, 

10. dyplomu habilitacyjny – 120 zł, 

11. odpisu dyplomu habilitacyjnego na język obcy – 80 zł. 

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie 

oryginału. 
 

§ 7 

 

Za realizację postanowień Zarządzenia odpowiedzialność ponoszą Dziekani Wydziałów. 

 

 

§ 8 

 

Nadzór i kontrolę wykonania Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Sportu 

Akademickiego. 

§ 9 

 

Wysokość opłat ponoszonych za studia przez studentów cudzoziemców Akademii reguluje odrębne 

Zarządzenie Rektora. 

§ 10 

 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą : studentów rozpoczynających studia na 

pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 od dnia podpisania, natomiast studentów pozostałych 

roczników od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. 

 

§ 11 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora nr 32/2017 z dnia                   

31 maja 2017 r. 
 

 

 

Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 
dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. 


