
UCHWAŁY 
 
SENATU  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  w  Krakowie 
podjęte na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 roku 
 
Działając  na  podstawie  art.  62,  ust.1  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 36 Statutu Uczelni, 
Senat podjął następujące uchwały: 
 
 
31/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 26  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 26  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i  głosów wstrzymujących  się nie  było)  zatwierdził  sprawozdanie  finansowe  za 
rok  2011,  po  jego  zbadaniu  i wydaniu  pozytywnej  opinii  przez  biegłego  rewidenta,  
i podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2011. 
 
32/VI/2012  –  SENAT  większością  głosów  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków 
Senatu, obecnych 26 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 25 członków Senatu,  
1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę, iż strata netto za 
rok 2011 wynosząca 1.194.686,79 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 79/100 ‐‐‐‐) zostanie pokryta z funduszu zasadniczego 
Uczelni. 
 
33/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 25  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 25  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) na podstawie art. 62 ust. 3, art. 100 ust. 2 
ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.  U.  nr  164,  
poz. 1365 z późn. zm.) zatwierdził „Plan rzeczowo‐finansowy Uczelni na rok 2012”.  
 
34/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 25  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 25  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i głosów wstrzymujących się nie było) podjął uchwałę zgodnie z art. 202 ust. 5a 
ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  Prawo  o  szkolnictwie wyższym  i  zatwierdził  „Kodeks 
Etyki Studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”. 
 
35/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 25  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 25  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i  głosów wstrzymujących  się nie  było) podjął uchwałę  zgodnie  z  art.  99 ust.  3 
ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  Prawo  o  szkolnictwie wyższym  o  zasadach  pobierania 
opłat za usługi edukacyjne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 



 2

 
36/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 25  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 25  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i  głosów wstrzymujących  się  nie  było) podjął uchwałę  zgodnie  z  art.  99 ust  3 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i zatwierdził „Regulaminu 
zwalniania  z  opłat  za  studia  w  całości  lub  częściowo  w  Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie”. 
 
37/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 25  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 25  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) podjął uchwałę zgodnie z art. 9 ust. 3, pkt. 
4  i art. 66 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 27  lipca 2005  roku Prawo  o  szkolnictwie wyższym  
i  zatwierdził  „Regulamin  Uczelnianego  systemu  zapewnienia  jakości  kształcenia  
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”. 
 
38/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 25  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 25  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i głosów wstrzymujących się nie było) podjął uchwałę zgodnie z art. 66 ustawy  
z  dnia  27  lipca  2005  roku  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  zatwierdził  „Regulamin 
uczestnictwa  w  kursach  i  specjalizacjach  organizowanych  przez  Studium 
Doskonalenia i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”. 
 
39/VI/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 25  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 25  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i głosów wstrzymujących się nie było) podjął uchwałę zgodnie z art. 66 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 38 pkt. 2 Statutu Akademii  
i  zatwierdził  „Regulamin uczestnictwa w  studiach podyplomowych organizowanych 
przez  Studium Doskonalenia  i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania  Fizycznego 
Krakowie”. 
 
40/VI/2012  –  SENAT  większością  głosów  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków 
Senatu, obecnych 24 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 19 członków Senatu,  
4  osoby wstrzymały  się  od  głosu,  1  osoba  była  przeciwna)  podjął  uchwałę  o  zawieszeniu 
realizacji uchwały nr 64/XII/2011 z 1 grudnia 2011 roku w sprawie „Założeń do planu 
rzeczowo‐finansowego  na  rok  2012  Uczelni  w  zakresie  podstawowej  działalności 
dydaktycznej” i przesunął termin jej wdrożenia od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
 
 
                    Przewodniczący SENATU 

                      (‐) Prof. dr hab.  Andrzej KLIMEK 
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Kodeks Etyki Studenta Akademii Wychowania Fizycznego  
im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 
My, studenci Akademii Wychowania Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie, 
mając  na  uwadze  doniosły  wpływ  nauki  na  jakość  ludzkiego  życia,  żywimy 
przekonanie,  iż  stanęliśmy  przed  szansą  zdobywania  wiedzy  w  celu  budowania 
społeczeństwa  obywatelskiego. Wierzymy,  że  ten  kodeks  posłuży  za  dowód  naszej 
świadomości  jej  niezwykłego  znaczenia,  a  także  poczucia  odpowiedzialności,  która  
z niej wynika. 

Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość 
odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad 
etycznych  i  stosowania  się  do  najwyższych  standardów  akademickich 
oraz deklarujemy, iż będziemy: 
 

 
§ 1 

1. Kierować  się  fundamentalnymi  zasadami  moralnymi  i  etycznymi,  będącymi 
podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy. 

2. Przestrzegać  obowiązującego  prawa,  a  w  szczególności  ustawy  –  Prawo 
o szkolnictwie  wyższym  oraz  innych  aktów  prawnych  obowiązujących  w naszej 
Akademii. 

 
§ 2 
 

1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia. 
2. Wspierać  pozostałych  studentów  w  ich  dążeniu  do  poszerzania  wiedzy 

i umiejętności. 
3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.  

 
§ 3 
 

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności: 
1) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości; 
2) szanować prawa i zwyczaje akademickie; 
3) dbać o godność i honor studenta. 

 
§ 4 
 

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności: 
2) uzyskiwać  zaliczenia  przedmiotów  oraz  przygotowywać  prace  zaliczeniowe  i 

dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich; 
3) wypełniać  zobowiązania  wobec  uczelni  z  poszanowaniem  wyznaczonych 

terminów. 
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§ 5 
 

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji. 
 

§ 6 
 

Postępować  dla  dobra  wspólnoty  akademickiej,  dbać  o  dobre  imię  i  pozytywny 
wizerunek Akademii oraz szanować jej tradycje. 
 

§ 7 
 

1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej. 
2. Odnosić się do pracowników Akademii z należnym im szacunkiem. 

 
§8 
 

Współdziałać  na  rzecz  krzewienia  i  upowszechniania  niniejszego  Kodeksu  wśród 
studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Akademii. 
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Uchwała   
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

 
Na  podstawie  art.  99  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  (Dz.  U.  Nr  164  poz.  
1365  z późn.  zm.)  Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uchwala  co 
następuje: 

§ 1 
 

Określa się zasady pobierania opłat za świadczone przez uczelnię: 
1) usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy, to znaczy: 

a) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych,  
b) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeśli są to ich studia na drugim 

lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, 
c) powtarzanie  określonych  zajęć  na  studiach  stacjonarnych  oraz  na  studiach 

doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
2) pozostałe usługi edukacyjne wymienione w art. 99 ust. 1 ustawy, to znaczy: 
a) kształcenie  studentów  na  studiach  stacjonarnych,  w  przypadku  korzystania  

z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS , 
b) prowadzenie studiów w języku obcym, 
c) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, 
d) prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

§ 2 
 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) uczelnia – Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie; 
2) student – osobę kształcącą się na studiach wyższych (studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia, student studiów trzeciego stopnia ‐ doktorant); 
3) słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego. 

§ 3 
 

1. Niniejsze zasady pobierania opłat mają zastosowanie do: 
1) obywateli polskich; 
2) cudzoziemców kształcących się na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 

zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‐ Prawo o szkolnictwie wyższym. 
2. Zasady pobierania opłat od pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy. 

 
§ 4 
 

1. Opłaty  za  zajęcia,  o  których mowa w  §  1  pkt  1,  nie mogą  przekraczać  kosztów 
ponoszonych w zakresie niezbędnym do ich uruchomienia i prowadzenia to znaczy: 
1) kosztów  wynagrodzeń  nauczycieli  akademickich  odpowiadających  rodzajowi  

i wymiarowi prowadzonych zajęć, oraz  
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2) pozostałych  kosztów,  o  których  mowa  w  art.  99  ust  2  ustawy  Prawo 
 o szkolnictwie wyższym, naliczanych w wysokości 20% kosztów wynagrodzeń, 
ustalonych zgodnie z pkt 1.  

2. Koszt wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 określa  się, biorąc pod uwagę 
liczbę  godzin  przewidzianych  do  realizacji  w  planie  studiów  i  liczebność  grup,  
w których realizowane są zajęcia. 

 
§ 5 
 

Wysokość  opłat  stosowanych  przy  zawieraniu  umów  ze  studentami  ustala  Rektor 
zarządzeniem, dla całego rozpoczynanego cyklu kształcenia, w tym: 

1) za  zajęcia  w  cyklu  rocznym  –  oddzielnie  dla  każdej  formy,  kierunku  i  roku 
studiów, 

2) za  powtarzanie  zajęć  –  w  wysokości  zróżnicowanej  ze  względu  na  wymiar 
powtarzanych zajęć i ich rodzaj, 
‐ w oparciu o koszty, o których mowa w § 4. 

 
§ 6 
 

Wysokość  opłat  za  zajęcia  edukacyjne,  o  których mowa  w  §  1  pkt  2  ustala  rektor 
zarządzeniem,  dla  całego  planowanego  cyklu  kształcenia,  uwzględniając  rzeczywiste 
koszty tych zajęć oraz, w uzasadnionych przypadkach, zysk uczelni.  

 
§ 7 
 

Uchwałę  stosuje  się  do  zajęć  edukacyjnych  rozpoczynanych  od  1  października  
2012 roku. 
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Uchwała   

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
z dnia 21 czerwca 2012 r. 

w sprawie Regulaminu zwalniania w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne 

 
Na  podstawie  art.  99  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  (Dz.U. Nr  164  poz.  1365  
z późn. zm.) Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uchwala: 

 
REGULAMIN 

zwalniania w całości lub w części z opłat za usługi edukacyjne 
 

§ 1 
 

Regulamin  określa  tryb  i  warunki  zwalniania  –  w  całości  lub  w  części  studentów, 
doktorantów lub słuchaczy, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce lub 
sporcie, a także tych, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

 
§ 2 
 

Użyte w regulaminie  określenia oznaczają: 
1) uczelnia – Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie; 
2) student – osobę kształcącą się na studiach wyższych ( studiach pierwszego stopnia 

lub studiach drugiego stopnia, student studiów trzeciego stopnia ‐ doktorant); 
3) słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego. 

 
§ 3 
 

Regulamin dotyczy studentów: 
1) obywateli polskich; 
2) cudzoziemców  kształcących  się  na  zasadach  obowiązujących  obywateli  polskich, 

zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

§ 4 
 

1. Dziekan  może  zwolnić  studenta  z  obowiązku  wniesienia  semestralnej  opłaty  
w części lub w całości w przypadku: 
1) okoliczności  losowych  powodujących  znaczne  pogorszenie  sytuacji  materialnej 

(dokumentacja jak w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne); 
2) wychowanków Domów Dziecka, którzy  rozpoczęli  studia w okresie do 3  lat od 

uzyskania matury lub opuszczenia placówki wychowawczej; 
3) uzyskania wybitnych wyników w nauce – uzyskania średniej ocen w poprzednim 

roku akademickim co najmniej 4,8; 
4) uzyskania  wybitnych  wyników  w  sporcie  –  finaliści  mistrzostw  świata, 

mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw Polski. 
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2. Ulgi o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane na pisemny wniosek studenta. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek  kierowany  jest  to  dziekana  po  zaopiniowaniu  przez  organ  samorządu 
studenckiego. 

4. Zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat nie przysługuje studentom: wznawiającym 
studia,  powtarzającym  semestr  (rok)  lub  przedmiot  z  powodu  niezadowalających 
wyników w nauce i powracającym z urlopów (z wyjątkiem urlopów zdrowotnych). 

5. Zwolnienie z obowiązku uiszczania w całości  lub części opłat z przyczyn  losowych 
może być udzielone  studentowi nie więcej niż dwa  razy w czasie  trwania  studiów 
danego stopnia. 

6. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy osiągnęli wybitne wyniki 
w nauce o których mowa w ust. 1 pkt 3  lub sporcie o których mowa w ust.1 pkt 4, 
mogą uzyskać zwolnienie w wysokości do 30% opłaty za zajęcia dydaktyczne. 

7. Decyzja  o  częściowym  lub  całkowitym  zwolnieniu  z  opłat  za  studia  ma  formę 
pisemną i jest doręczana studentowi. Decyzja winna zawierać pouczenie o skutkach 
podatkowych. Wniosek  pozostaje w  aktach  studenta  a  kopia  decyzji  przyznającej 
ulgę  lub  zwolnienie  jest  doręczana  do  Zastępcy  Kanclerza  ds.  Ekonomicznych  ‐ 
Kwestora w celu przygotowania deklaracji PIT – 8C. 

8. Decyzja podejmowana jest na okres jednego semestru. 
 

§ 5 
 

W  okolicznościach  określonych  w  §  4  ust.  1  pkt.1  dziekan  może  odroczyć  termin 
wniesienia raty opłaty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Załącznik nr 1 
do Regulaminu  zwalniania w całości lub w części z opłat za usługi edukacyjne 

 
Kraków, dnia ………………………….…………….. 
imię i nazwisko ……………………………………………… 

nr albumu ……………………………………………    
                                                                                                                                                   (data wpływu – wypełnia pracownik dziekanatu) 
Wydział …….……………………………………................………………………………… 
kierunek studiów ………………………………………………………………………………. 
specjalność:……………………………………………………………………………………. 
rok …………………….….    semestr…………………………                                                       
tryb studiów*:  
 stacjonarne (dzienne),  niestacjonarne (zaoczne),  niestacjonarne (wieczorowe) 
 
....................................................................................................................................................... 
adres stałego zamieszkania – miejscowość, kod, ulica  
 
...................................................................................................................................................... 
adres do korespondencji. – miejscowość, kod, ulica   
 
numer telefonu: …………………….…………                                                                                     

Dziekan  
Wydziału ……………………….. 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

        
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OPŁATY SEMESTRALNEJ  

ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 
 

w roku akademickim 20….../20…….     dotyczy semestru ……..………… 
 
Wnoszę o: …………………………………………………………….………..………………. 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

Uzasadnienie wniosku:  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Załączniki:  1. ............................................................................................................................. 
  2. ............................................................................................................................. 
  3. ............................................................................................................................. 
                       4. …………………………………………………………………………..……… 
                       5. …………………………………….……………………………………………. 
                       6. …………………………….…………………………………………..……….. 
                       7. ………………………………………………………….…………...….……… 
 

............................................. 
                 (podpis studenta) 

 
 złożyłam/łem wniosek o stypendium socjalne* nie złożyłam/łem wniosku o stypendium socjalne* 
 

W przypadku złożenia kompletu dokumentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne - informację taką należy 
podać we wniosku - zwalnia ona z obowiązku ponownego składania dokumentacji. 

* zaznacz właściwe 
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Skład rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym: 

stopień 
pokrewieństwa imię i nazwisko data 

urodzenia 

miejsce zatrudnienia, 
miejsce kształcenia  
(szkoła, rok nauki) 

1.Wnioskodawca    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
OŚWIADCZENIE 

Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych – włącznie z sankcją wydalenia mnie  
z Uczelni - oświadczam, że podane we wniosku informacje oraz przedłożone wraz z wnioskiem załączniki są 
kompletne i  zgodne ze stanem faktycznym. 

               
…………................................................... 

         (data, podpis studenta) 
****************************************************************************************** 
Opinia przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….  
                                                                                                   ….…............................ 

                             (data, podpis osoby opiniującej)  

___________________________________________________________________________ 
Wypełnia Dziekanat Wydziału i Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów: 
Dotychczas przyznane zwolnienia z odpłatności za studia oraz świadczenia pomocy materialnej: 
 
1. Korzystał z ulgi lub zwolnienia w roku akademickim …....................................... w semestrze …………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dodatkowe informacje *: 
1.Średnia ocen za ostatni zaliczony semestr rok studiów …………………..……….………………… 
2. Wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta ………………………………………………… 
3. Wysokość przyznanego stypendium socjalnego …………………………….……………………… 
                                                              Socjalnego w zwiększonej wysokości                            ……… 
4. Wysokość przyznanego stypendium Rektora dla najlepszych studentów ………………..…………… 
 
Uwagi: 
................................................................................................................................................................................. 
 

...................................................            ..………………………...…………… 
   (pieczątka i podpis pracownika dziekanatu)           (pieczątka i podpis pracownika Działu Nauczania) 

Decyzja Dziekana Wydziału: 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………kwota zwolnienia…………………raty……….… 
……………………………………………………………………………………….…… 
 
 data …………….........                                                        ……….................................. 
                                                                            (pieczątka i podpis Dziekana Wydziału) 
 
____________________________________________________________________ 
▪ niepotrzebne skreślić w zależności od okoliczności o których mowa w § 12  
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UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE 

 
 
Na  podstawie  art.  9  ust.  3  pkt.  4  oraz  art.  66  ust.  2  pkt.  3a  ustawy  z  dnia  27  lipca  
2005  roku  Prawo  o  szkolnictwie wyższym  (Dz.  U.  nr  164,  poz.  1365  z  późn.  zm.), 
uchwala się co następuje:  
 
 
Wychodząc  naprzeciw  wyzwaniom  stawianym  współczesnym  ośrodkom 
akademickim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
tworzy wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia  jakości kształcenia, w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenia, dobre praktyki środowiska akademickiego, a także w 
przekonaniu,  że  wewnętrzna  samoocena,  dialog  i  współpraca  społeczności 
akademickiej są gwarancją ciągłego podnoszenia poziomu edukacyjnego Uczelni.  
 

§ 1 
 
Zasadniczym celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest: 

1) systematyczne doskonalenie jakości kształcenia, 
2) podnoszenie poziomu efektywności procesu kształcenia w Uczelni, 
3) tworzenie jednoznacznych procedur oceny poziomu i warunków kształcenia oraz 

programów  studiów  uwzględniających  systemy  stosowane  w  innych  krajach 
europejskich, 

4) wspomaganie rozwoju studentów, doktorantów i kadry akademickiej, 
5) zwiększenie mobilności studentów, doktorantów i kadry akademickiej, 
6) podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty edukacyjnej Uczelni. 

 
§ 2 

 
1. System jest realizowany przez działalność diagnostyczno‐oceniającą i wspomagającą 

w  procesie  planowanej  i  systematycznej  współpracy  władz  Uczelni,  nauczycieli 
akademickich, studentów i doktorantów. 

2. Działalność diagnostyczno‐oceniająca obejmuje w szczególności: 
1) systematyczne  kontrolowanie  przestrzegania  przepisów  prawa  w  zakresie 

działalności dydaktycznej oraz statutowej Uczelni, 
2) diagnozowanie  działalności  dydaktycznej  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

osiąganych efektów kształcenia, 
3) monitorowanie procesu nauczania oraz warunków mających wpływ na realizację 

zadań statutowych Uczelni, 
4) ocenę  efektów  kształcenia  w  zakresie  wiedzy  i  umiejętności  ze  szczególnym 

uwzględnieniem praktycznego przygotowania do zawodu,  
5) gromadzenie  informacji  o  pracy  nauczycieli  akademickich,  niezbędnych  do 

dokonywania okresowej oceny ich pracy. 
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3. Działalność diagnostyczno‐oceniająca realizowana jest poprzez: 
1) samokontrolę realizowaną na każdym stanowisku pracy,  
2) sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej przez dziekanów wydziałów oraz 

innych kierowników jednostek organizacyjnych, 
3) badania wybranych obszarów funkcjonowania Uczelni przez komisje ds. jakości 

kształcenia. 
4. Działalności diagnostyczno‐oceniającej w szczególności podlegają: 

1) stan i warunki działalności dydaktycznej, 
2) zgodność  zatrudniania  nauczycieli  akademickich  z  wymaganiami 

kwalifikacyjnymi, 
3) przestrzeganie  zasad  stosowania  ECTS  oraz  systemu  oceniania  studentów  i 

doktorantów, 
4) przestrzeganie statutu Uczelni oraz innych regulaminów wewnętrznych, 
5) udzielanie  pomocy  nauczycielom  akademickim  w  realizacji  ich  zadań  

i obowiązków. 
5. Działalność wspomagająca doskonalenie jakości kształcenia polega na: 

1) inspirowaniu  nauczycieli  akademickich  do  wdrażania  zmian  i  innowacji 
pedagogicznych, metodycznych oraz organizacyjnych, 

2) wspieraniu nauczycieli w ich rozwoju zawodowym i naukowym, 
3) organizowaniu szkoleń, narad wewnętrznych, 
4) zapewnianiu  bieżącej  informacji  o  aktualnych  problemach  Uczelni  

i  szkolnictwa wyższego  oraz  o  obowiązujących w  tym  zakresie  przepisach 
prawa, 

5) promowaniu szczególnie wyróżniających się nauczycieli akademickich, 
6) upowszechnieniu  i  wdrażaniu  rozwiązań  służących  skutecznej  realizacji 

zadań  uczelni  w  szczególności  przez  promowanie  przykładów  dobrych 
praktyk.   

 
§ 3 

 
Działalność diagnostyczno‐oceniająca jest dokonywana z uwzględnieniem zasad: 

1) jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji, 
2) obiektywnej i pełnej oceny wybranych obszarów funkcjonowania uczelni, 
3) współdziałania  pomiędzy  podmiotami  sprawującymi  nadzór  a  nauczycielami 

akademickimi, studentami i doktorantami, 
4) sprzyjania  i  wyzwalania  aktywności,  samodzielności  i  odpowiedzialności  za 

efekty własnej pracy.  
 

§ 4 
 
W działalności diagnostyczno‐oceniającej wykorzystywane są następujące procedury: 

1) badanie i analizowanie dostępnej w uczelni dokumentacji, 
2) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych, 
3) prowadzenie kontroli wewnętrznych, 
4) systemowe i regularne prowadzenie badań ankietowych wśród społeczności 

akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem studentów i doktorantów. 
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§ 5 
 

1. System badań  ankietowych  stanowi  integralną  część  systemu  zapewnienia  jakości, 
jako ważne źródło pozyskiwania obiektywnej informacji zwrotnej. 

2. Badania  ankietowe  prowadzone  są  z  poszanowaniem  zasad  etyki  badań 
społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności badań oraz 
jawności uogólnionych wyników.  

3. Badania ankietowe prowadzone są z wykorzystaniem ankiety ogólnouczelnianej. 
4. Za  konstrukcję  narzędzia  badawczego,  o  których  mowa  w  ust.  3  odpowiadają 

wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia. 
 

§ 6 
 

1. Istotnym  instrumentem  oceny  jakości  procesu  dydaktycznego  są  hospitacje  zajęć 
prowadzonych  przez  nauczycieli  akademickich  ze  studentami  i  doktorantami, 
polegające na bezpośredniej ich obserwacji. 

2. Celem hospitacji jest uzyskanie informacji zwrotnych do diagnozy lub oceny efektów 
kształcenia oraz do oceny pracy nauczycieli akademickich. 

3. Hospitacje  zajęć  dotyczą  wszystkich  nauczycieli  akademickich,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem: instruktorów, lektorów, asystentów i wykładowców na wszystkich 
trybach studiów. 

4. Każdy nauczyciel akademicki powinien być hospitowany nie rzadziej niż  jeden raz 
na 2 lata. 

5. Hospitacje prowadzą: 
1) dziekani wydziałów, 
2) kierownicy katedr, 
3) kierownicy zakładów, 
4) kierownik  studiów podyplomowych w  stosunku do osób prowadzących  zajęcia 

na studiach podyplomowych. 
6. Omówienie  hospitacji  powinno  odbyć  się  w  dniu  jej  przeprowadzenia,  a  w 

uzasadnionych  przypadkach  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  po  jej 
przeprowadzeniu. 

7. Hospitacje  są  dokumentowane w  postaci  protokołu wg wzoru  opracowanego  na 
poszczególnych  wydziałach,  zatwierdzone  przez  Uczelniany  Zespół  ds.  Jakości 
Kształcenia. 

8. Dziekan wydziału na początku każdego semestru przygotowuje tematykę i ramowy 
plan  hospitacji,  który  przekazuje  Prorektorowi  ds.  studenckich  w  następujących 
terminach: 
1) do 30 października w semestrze zimowym, 
2) do 15 marca w semestrze letnim. 
 

§ 7 
 

1. Działalność  diagnostyczno‐oceniającą  w  uczelni,  w  ramach  systemu  zapewnienia 
jakości, prowadzą: 
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1) osoby wymienione w § 6 ust. 5, 
2) uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, 
3) wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia. 

2. Nadzór  nad  systemem  zapewnienia  jakości  kształcenia  sprawuje  Prorektor  ds. 
Studenckich.  

 
§ 8 

 
1. Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 powołuje 

Rektor. 
2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący – wskazany przez Rektora, 
2) trzech członków spośród nauczycieli akademickich reprezentujących 

poszczególne wydziały, 
3) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
4) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. 

3. Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia należy: 
1) ustalanie polityki określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia  jakości 

kształcenia  ze  szczególnym  uwzględnieniem  obszarów  podlegających 
działaniom diagnostyczno‐oceniającym w danym roku akademickim, 

2) określanie procedur postępowania badawczego, 
3) określanie zasad monitorowania, diagnozowania i ewaluacji (oceniania) włącznie 

z  nadzorem  przygotowywanych  przez  komisje  wydziałowe  projektów 
badawczych, 

4) przygotowanie projektów diagnoz lub ewaluacji w zakresie ogólnouczelnianych 
obszarów przewidzianych do postępowania badawczego, 

5) ustalanie  zasad  gromadzenia,  analizowania  i  wykorzystywania  informacji  na 
temat poziomu i efektów kształcenia, 

6) ustalanie  wieloletniego  harmonogramu  i  tematyki  badań  z  zastosowaniem 
zasady, iż postępowaniem badawczym należy objąć nie więcej niż dwa obszary 
badawcze w danym roku akademickim, 

7) podanie tematyki i planu badań do powszechnej wiadomości, 
8) przygotowywanie  rocznych  raportów  z  przeprowadzonych  badań  wraz  z 

wnioskami do wprowadzenia  zmian  służących dalszemu doskonaleniu  jakości 
kształcenia.  

 
§ 9 
 

1. Z  uczelnianym  systemem  zapewnienia  jakości  kształcenia  integralnie  związane  są 
wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. 

2. Rektor  na  wniosek  dziekana  wydziału  powołuje  wydziałową  komisję  ds.  jakości 
kształcenia. 

3. W skład wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia wchodzą: 
1) przewodniczący Komisji – prodziekan lub inna osoba wskazana przez dziekana, 
2) 3‐5  członków  zaproponowanych  przez  przewodniczącego  Komisji,  w  tym 

przedstawiciel  Uczelnianej  Rady  Samorządu  Studentów  i  Uczelnianej  Rady 
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Samorządu Doktorantów. 
4. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia należy w szczególności: 

1) prowadzanie badań zgodnie z obszarami wskazanymi przez Uczelnianą komisję, 
2) planowanie  i dokonywanie diagnoz oraz oceny  jakości kształcenia w obszarach 

ważnych z punktu widzenia Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem: 
a) organizacji zajęć dydaktycznych, 
b) realizacji planów i programów kształcenia, 
c) sposobu i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
d) stosunku nauczycieli akademickich i innych pracowników Wydziału do 

studentów, 
e) poziomu prac dyplomowych, 
f) przestrzegania obowiązującego regulaminu studiów. 

5. Nadzór nad prawidłowością działania Komisji sprawuje dziekan.  
 

§ 10 
 
Uczelniany system zapewnienia  jakości kształcenia powinien być wykorzystywany do 
wprowadzenia zmian służących: 

1) stałemu doskonaleniu warunków realizacji procesu dydaktycznego, 
2) opracowywaniu i wdrażaniu nowych kierunków kształcenia, 
3) prowadzeniu przejrzystej polityki kadrowej, 
4) nagradzaniu i awansowaniu pracowników, 
5) wspieraniu innowacji dydaktycznych, 
6) promowaniu  uczelni,  studentów  i  doktorantów  w  środowisku  lokalnym  

i akademickim. 
 

§ 11 
 

Analizy  i oceny  funkcjonowania uczelnianego  systemu zapewnienia  jakości dokonuje 
corocznie  senat uczelni, na pierwszym w danym  roku  akademickim posiedzeniu, na 
podstawie sprawozdania Prorektora ds. Studenckich. 
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„Regulamin  uczestnictwa  w  kursach  i  specjalizacjach  organizowanych  przez 
Studium  Doskonalenia  i  Kształcenia  Kadr  Akademii  Wychowania  Fizycznego  
im. Bronisława Czecha w Krakowie” 
 
 

I. Przepisy ogólne 
 
§ 1 

 
1. Studium  Doskonalenia  i  Kształcenia  Kadr  Akademii  Wychowania  Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie zwane dalej SDiKK prowadzi: 
1) kursy  z  zakresu:  wychowania  fizycznego,  sportu,  rekreacji,  turystyki  

i rehabilitacji; 
2) specjalizacje instruktorskie, trenerskie i dziennikarstwo sportowe dla studentów 

AWF Kraków. 
2. Kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na   kursy  i specjalizacje może być osoba, 

która spełnia warunki kwalifikacyjne określone obowiązującymi w danym zakresie 
przepisami. 

3. Regulamin SDiKK określa w szczególności: 
1) organizację procesu dydaktycznego; 
2) prawa i obowiązki uczestnika 
3) zasady odpłatności; 
4) przepisy końcowe. 

 
II. Organizacja procesu dydaktycznego : 

 
§ 2 
 

1. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym . 
2. Programy  kształcenia  zatwierdzane  są  przez  kompetentną  Radę Wydziału  AWF  

w Krakowie. 
3. Jednostką  organizacyjną  powołaną  do  obsługi  kursów  i  specjalizacji  jest  SDiKK, 

podległe bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich. 
4. SDiKK  zobowiązane  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  przebiegu  

kursów i specjalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§ 3 
 

1. Uczestnikiem  kursów i specjalizacji może być osoba, która: 
1)  złoży  wymagane  dokumenty  i  załączniki  (kopie  składanych  dokumentów  

i załączników muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” czytelnym 
podpisem osoby uprawnionej lub przez instytucję wystawiającą dokument); 

2)  pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne (określone w programie); 
3)  wniesie opłatę rekrutacyjną (nie dotyczy uczestników specjalizacji ); 
4)  podpisze umowę o odpłatności oraz akceptację regulaminu SDiKK; 
5)  dokona opłaty wynikającej z umowy o odpłatności;  



 17

2. Po spełnieniu warunku określonego w § 3 ust. 1 pkt.1 kandydat zostaje wpisany na 
listę uczestników oraz otrzymuje: 
1) kartę uczestnika   
2) harmonogram zajęć. 

W przypadku specjalizacji instruktorsko‐trenerskich harmonogramy zajęć wywieszane 
są na tablicach ogłoszeń SDiKK oraz w prowadzących specjalizacje zakładach. 
 

§ 4 
 

1. Plany realizowanych kursów  i specjalizacji są do wglądu w SDiKK oraz na stronie 
internetowej AWF Kraków. 

2. Przedmioty przewidziane w programie zajęć mogą zostać zaliczone uczestnikowi na 
jego wniosek na podstawie odpowiednich dokumentów (indeks, zaświadczenie itp.) 
pod  warunkiem  zgodności  treści  programowych.  W  przypadkach  wątpliwych 
decyduje  prowadzący  dany  przedmiot.  Wniosek  o  zaliczenie  przedmiotu/‐ów  
i  obniżenie  kosztu  kursu,  powinien  być    przedłożony  w  momencie  składania 
dokumentów. Ostateczną decyzję o zaliczeniu wymienionego/‐ych przedmiotu/‐ów 
i  obniżeniu  kosztów  kursu  podejmuje  kierownik  SDiKK   w  formie  pisemnej  na 
wniosku. 

3. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  terminów  uzyskiwania  zaliczeń  
i  egzaminów  oraz  złożenia  karty  uczestnika   w  SDiKK.  Zwrot  karty  uczestnika  
w określonym w § 8  terminie umożliwia: uzyskanie wpisu na następny blok zajęć 
(semestr), względnie ukończenie  kursu i specjalizacji. 

 

III. Zasady odpłatności 
 
§ 5 
 

1. Kursy  i  specjalizacje  są  odpłatne.  Wysokość  opłat  zatwierdza  Rektor  AWF  
w oparciu o  sporządzony kosztorys przez SDiKK  zgodnie  z Zarządzeniem Nr  36  
z 2010 r. w sprawie opłat za zajęcia (usługi) szkoleniowo‐dydaktyczne prowadzone 
przez SDiKK.  

2. Kosztorys  o  którym  mowa  w  ust.  1  powinien  zawierać  kalkulacje  kosztów 
związanych  z  prowadzeniem  i  obsługą  administracyjną  przeprowadzonego 
szkolenia. 

3. Przystąpienie  do  zajęć  uwarunkowane  jest  zawarciem  umowy  o  warunkach 
odpłatności za kursy i specjalizacje, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Uczestnik  specjalizacji  trenerskich  i  dziennikarstwa  sportowego  po  podpisaniu 
umowy o odpłatności otrzymuje egzemplarz umowy, w którym są określone kwoty 
i  ostateczne  terminy  wpłat.  Potwierdzenie  każdej  wpłaty  należy  dostarczyć  do 
SDiKK  lub wyznaczonej osobie  ( kierownik kursu,  specjalizacji) w  terminie do 14 
dni  od  dokonania  opłaty.  Na  wniosek  uczestnika  złożony  do  7  dni  od  daty 
dokonania wpłaty, SDiKK wystawi  fakturę. W przypadku wystawiania  faktury na 
osobę prawną uczestnik zobowiązany jest podać niezbędne dane przed dokonaniem 
wpłaty  (Pełna nazwa podmiotu z adresem, NIP). Przypadku wnoszenia wpłaty za 
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kurs  lub  specjalizację  przez  osobę  prawną  wymagane  jest  oświadczenie  tego 
podmiotu o zapłacie 

5. Opłata za kursy i specjalizacje nie obejmuje kosztów: 
1) postępowania kwalifikacyjnego (egzamin praktyczny, teoretyczny); 
2) pobytu uczestnika na zajęciach (wyżywienie, dojazd, noclegi,); 
3) wydawanych dokumentów (dyplomy, zaświadczenia, itp.); 
4) osobistego sprzętu i wyposażenia do zajęć; 
5) korzystania z urządzeń podczas zajęć na obozach (wyciągi narciarskie, itp.); 

6. Nie  dokonanie  pierwszej  raty  wpłaty  w  wyznaczonym  w  umowie  terminie 
spowoduje skreślenie z listy słuchaczy. Decyzję podejmuje kierownik SDiKK. 

7. Uczestnika,  który w  terminie  nie uiścił  należnej  kolejnej  raty wpłaty  (wynikającej  
z umowy w przypadku rozłożenia należności na raty), Kierownik SDiKK pisemnie 
wzywa do uiszczenia zaległej opłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania 
pod  rygorem  skreślenia  z  listy  uczestników  i  naliczeniem  odsetek  ustawowych 
ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnik ponosi koszty: 
1) po wpłacie i rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć ‐ 20% opłaty; 
2) po wpłacie i rozpoczęciu  zajęć ‐ opłata nie podlega zwrotowi. 

 
IV. Prawa i obowiązki uczestnika 

 
§ 6 
 

1. Uczestnik  kursów i specjalizacji ma prawo do:  
1) informacji  o  obowiązujących  planach  i  programach  nauczania  poszczególnych 

przedmiotów, wymaganiach zaliczeniowych  i egzaminacyjnych; 
2) uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach programu szkolenia; 
3) korzystania  na  podstawie  aktualnej  „karty  uczestnika”  z  biblioteki  AWF  

w Krakowie na zasadach określonych w jej regulaminie; 
4) wyrażania  opinii  o  prowadzonych  przez  SDiKK  zajęciach  dydaktycznych  

i  obsłudze  administracyjnej.  Uwagi  należy  kierować  do  kierownika  kursu,  
specjalizacji, lub kierownika SDiKK; 

5) wglądu do dokumentów przebiegu szkolenia; 
6) ubiegania  się  na  podstawie  stosownych  dokumentów  o  zmiany  terminów 

zaliczeń, egzaminów, ukończenia semestru, bloku zajęć,  kursu i specjalizacji; 
7) konsultacji w czasie dyżurów pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

 
§ 7 
 

Do obowiązków uczestnika należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się oraz 
postępowanie zgodnie z regulaminem SDiKK. W szczególności obowiązany jest do: 

1) zdobywania wiedzy  i umiejętności w celu przygotowania się do pracy zgodnie  
z uzyskiwanymi uprawnieniami; 

2) przestrzegania przepisów obowiązujących w Akademii; 
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3) okazywania  szacunku  pracownikom Akademii  i  osobom  zatrudnionym  przez 
SDiKK  do  prowadzenia  zajęć  oraz  przestrzegania  zasad  współżycia 
koleżeńskiego; 

4) dbania o godność uczestnika i dobre imię Akademii; 
5) poszanowania  dobra  materialnego  Akademii,  wynajmowanych  obiektów  do 

zajęć oraz własności koleżanek i kolegów; 
6) terminowego wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne; 
7) powiadomienia  SDiKK  o  zmianie  danych  osobowych,  stanu  cywilnego 

przekładając odpowiednie dokumenty. 
 
V. Warunki zaliczeń, egzaminów oraz ukończenia studiów kursów i specjalizacji 

 
§ 8 

 
1. Nie  zgłoszenie  się do  zaliczenia  lub  egzaminu bez ważnego powodu,  a  także nie 

powiadomienie  SDiKK  o  przyczynie  absencji  do  14  dni  od  daty  zaliczenia  lub 
egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

2. Nie uzyskanie zaliczenia z przedmiotu egzaminacyjnego do wyznaczonego terminu 
powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej w pierwszym terminie egzaminu. 

3. W  przypadku  uzyskania  z  zaliczenia  lub  egzaminu  oceny  niedostatecznej 
uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  zaliczenia  ‐  egzaminu  poprawkowego  nie 
później  niż  w  ciągu  30  dni  od  daty  egzaminu  w  terminie  ustalonym  przez 
prowadzącego przedmiot. 

4. W  przypadku  uzyskania  w  drugim  terminie  z  zaliczenia  lub  egzaminu  oceny 
niedostatecznej na wniosek uczestnika – w uzasadnionych przypadkach – może być 
zaliczenie, egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w terminie 14 dni od daty 
złożenia wniosku. Decyzję podejmuje Kierownik SDiKK 

5. Do zaliczeń  i egzaminów słuchacz może przystąpić poza wyznaczonym  terminem 
jedynie za zgodą kierownika SDiKK. 

6. Wyniki  zaliczeń  i  egzaminów  przekazywane  są  przez  prowadzącego 
zajęcia/egzaminatora w  terminie  i w  sposób,  który  został podany do wiadomości 
uczestników oraz uzgodniony z kierownikiem kursu lub specjalizacji. 

7. Praca dyplomowa na kursach (specjalizacjach) trenerskich powinna być złożona co 
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.  

8. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  złożenia  karty  uczestnika  w  SDiKK  w  terminie  
14 dni od zakończenia semestru lub bloku zajęć. 

9. Warunkiem  zaliczenia  bloku  zajęć  (semestru)  kursu  i  specjalizacji  jest  spełnienie 
wszystkich wymogów  określonych w  programie  oraz  terminowe  złożenie  „karty 
uczestnika”.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  zaliczenia  wyżej  wymienionych 
zajęć,  podaje  kierownik  kursu  lub  prowadzący  specjalizację  na  zebraniu 
organizacyjnym  (kursy), na pierwszych zajęciach  (specjalizacje). Zasady zaliczenia 
kursu,  specjalizacji    podawane  będą  do  wiadomości  uczestników  na  stronie 
internetowej  SDiKK. 

10. Prowadzący  zajęcia  zobowiązani  są  do  systematycznej  kontroli  obecności 
uczestników. 
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11. Prowadzący  zajęcia,  egzaminator  może  uzależnić  dopuszczenie  uczestnika  do 
zajęć/egzaminu od okazania  ,, karty uczestnika” a w uzasadnionych przypadkach 
także dowodu tożsamości. 

12. Datą  ukończenia  kursu  i  specjalizacji  jest  data  złożenie  ostatniego  wymaganego 
zaliczenia lub egzaminu. 

 
§ 9 

 
1. Uczestnik, który nie dotrzyma terminu z własnej winy : 
‐ uzyskania zaliczenia; 
‐ zdania egzaminu; 
‐ złożenia pracy dyplomowej; 
‐ ukończenia kursu , specjalizacji 
może: 
1) złożyć podanie do Kierownika SDiKK aby uzyskać zgodę na odpłatne: 

- powtarzanie całości lub części zajęć z przedmiotu (semestr, blok), 
- powtórne  rozpoczęcie  procedury  egzaminacyjnej  po  spełnieniu  określonych 
warunków (udział w zajęciach, odbycie praktyk itp.), 

Brak podania lub nie uzyskanie zgody spowoduje skreślenie z listy uczestników. 
2. Wpis  na  listę  może  nastąpić  na  wniosek  zainteresowanego.  Ostateczną  decyzję 

podejmuje Kierownik SDiKK określając tryb kontynuacji zajęć. Opłata za ponowny 
wpis równa jest bezzwrotnej kwocie opłaty rekrutacyjnej. 

3. Nie  spełnienie  warunków  trybu  kontynuacji  zajęć  spowoduje  skreślenie  z  listy 
uczestników.  Decyzję  podejmuje  Kierownik  SDiKK  od  której  przysługuje  prawo 
odwołania  się  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji  do  Prorektora  ds. 
Studenckich. 

4. Ponowne podjęcie szkolenia – po skreśleniu z listy uczestników ‐ może nastąpić na 
wniosek zainteresowanego. W przypadku uzyskania zgody zainteresowany wnosi 
opłaty określone Zarządzeniem Rektora. 

 
§ 10 

 
1. Kierownik SDiKK ma prawo: 

1) Wnioskowania do Rektora o uruchomienie kursu  i  specjalizacji, na podstawie 
złożonych przez kandydatów dokumentów; 

2) ostatecznego zatwierdzenia osób prowadzących zajęcia; 
3) do kontroli realizacji zajęć na każdym etapie kursu specjalizacji;  
4) zaliczenia uczestnikom przedmiotów zgodnie z § 4 ust. 2;  
5) zaliczenia sesji, semestru lub całego programu zajęć po stwierdzeniu uzyskania 

objętych programem zaliczeń i egzaminów; 
6) na wniosek uczestnika (‐ów) podejmować decyzje o: zmianie terminu zaliczeń, 

egzaminu,  złożenia  pracy  dyplomowej,  indywidualnego  toku  realizacji  zajęć, 
udzielani urlopu zdrowotnego itp.; 

7) do skreślenia z listy słuchaczy w przypadkach określonych w § 5 ust. 6 i 7, § 9 
ust. 1,2 i 3 Regulaminu; 
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8) na  wniosek  skreślonego  z  listy  uczestników  wyrażenia  zgody  
(w  uzasadnionych  przypadkach)  na  ponowne  podjęcie  kursu,  specjalizacji 
określając tryb kontynuacji zajęć; 

9) w uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika rozłożyć opłatę na raty 
pod warunkiem podpisania Aneksu do umowy o odpłatnościach za szkolenie 
przez uczestnika i Prorektora ds. studenckich; 

10) podjąć  decyzję  o  wydaniu  odpowiedniego  dokumentu  po  zrealizowaniu 
programu kursu specjalizacji 

11) wystawiania zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach; 
12) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji kursów i specjalizacji obejmującego: 

ewidencje  słuchaczy,  teczki  osobowe,  protokoły  zaliczeniowe/egzaminacyjne  
i inne materiały dokumentujące ich przebieg. 

2. Od  decyzji  kierownika  SDiKK  uczestnikowi  przysługuje  w  terminie  14  dni 
odwołanie się do Prorektora ds. Studenckich złożone za pośrednictwem SDiKK. 

3. Na  wniosek  Kierownika  SDiKK,  Rektor  może  powołać  Kierownika  kursu  
i  specjalizacji  podlegającego  merytorycznie  i  służbowo  Kierownikowi  SDiKK. 
Kierownik kursu, specjalizacji będący opiekunem merytorycznym Uczestników jest 
odpowiedzialny  za organizację i dydaktykę przebiegu szkolenia. 

 
§ 11 
 

Podania  dotyczące  spraw  finansowych  należy  adresować  do Rektora  i  składać  je  za 
pośrednictwem Kierownika SDiKK (nie dotyczy § 10 pkt 9). 
 

§ 12 
 

Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków określonych w § 7 pkt 2‐5 regulaminu 
słuchacz ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
 

§ 13 
 

Przy zaliczeniach z oceną, egzaminach i pracach dyplomowych stosuje się następujące 
oceny: 

- bardzo dobry     – 5,0 
- dobry plus     – 4,5 
- dobry       – 4,0 
- dostateczny plus   – 3,5 
- dostateczny     – 3,0 
- niedostateczny   – 2,0 
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VI. Przepisy końcowe 
 

§ 14 
 

1. Regulamin wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia  uchwały  przez  Senat  AWF  i ma 
zastosowanie począwszy od roku akademickiego 2012/2013. 

2. Nadrzędnym  aktem  prawnym w  stosunku  do  niniejszego  regulaminu  jest  Statut 
AWF Kraków. 

3. Postanowienia  Regulaminu  dotyczące  umów  o  odpłatnościach  nie  mają 
zastosowania  do  kursów  i  specjalizacji  rozpoczętych  przed  wejściem  w  życie 
Regulaminu SDiKK. 
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WZÓR UMOWA O ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALIZACJE TRENERSKĄ  

zawarta w dniu  …………………………. pomiędzy: 
 
Akademią Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78,  
31-571 Kraków,  zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: 
1. Prorektor ds. Studenckich –prof. dr hab. Aleksander Tyka 
2. z kontrasygnatą finansową Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – mgr Jacek Kowalski 
a   
Panem/Panią    
Pesel     Nr. albumu  . 
zam.       
zwanym dalej uczestnikiem.  
 

§ 1 
Niniejsza  Umowa  reguluje  warunki    odpłatności  za  udział    w …………..  semestrach  –  Specjalizacji 
………....... Nr……………………………   wg programu obejmującego  ………………….. godzin zajęć. 
 

§ 2 
Opłaty  przewidziane  niniejszą  umową  uczestnik    zobowiązany  jest  wpłacać  na  rachunek  bankowy 
Uczelni,  prowadzony przez  Bank Pekao S.A. O/Kraków, nr konta  90 1240 4722 1111 0000 4859 4185 
 

§ 3 
Wysokość opłaty za specjalizacje trenerskie określone w § 1 wynosi    ……………………….zł  
(słownie…………………………………………………..i płatna jest w ratach. 
I rata      zł  do   
II rata      zł  do   
III rata.     zł  do   

 
§ 4 

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje warunki odpłatności za zajęcia obowiązujące w Uczelni  
i zobowiązuje się on uiszczać terminowo wg § 3. W przypadku wnoszenia opłaty za usługę dydaktyczną 
przez osoby prawne, uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty wpłaty podać dane celem 
wystawienia faktury. (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

 
§ 5 

Ponadto uczestnik zobowiązuje się uiszczać w terminach i na zasadach ustalonych przez Uczelnię opłaty 
dodatkowe,  w  tym  w  szczególności  ewentualne  opłaty  za  egzaminy  komisyjne,  wpisy  warunkowe, 
wydawanie duplikatów, opłaty za reaktywację, egzamin dyplomowy, egzaminy specjalistyczne, różnice 
programowe i praktyki zawodowe oraz inne. 
 

§ 6 
W  przypadku,  w  którym  uczestnik  otrzyma  zgodę  na  powtarzanie  bloku  zajęć  semestru/roku 
zobowiązuje  się  do  uiszczania  należnej  opłaty  za  zajęcia  w  §  3  w  terminie  określonym  w  decyzji 
kierownika SDiKK. 

 
§ 7 

W przypadku, w  którym uczestnik  otrzyma  zgodę  na urlop w  realizacji  zajęć  zobowiązuje  się  on do 
uiszczenia opłat w wysokości i terminie obowiązującym grupę, z którą będzie kontynuować zajęcia. 
 

§ 8 
Wszystkie opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. 

 
§ 9 

Za datę uregulowania należności uważa się datę wpływu środków na konto Uczelni. 
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§ 10 
W  przypadku  nieterminowych  wpłat  należności  przewidzianych  niniejszą  umową  uczestnik 
zobowiązany jest do uiszczenia ustawowych odsetek od zaległej kwoty. 
 

§ 11 
W przypadku nie podjęcia zajęć  lub przerwania nauki  (w  tym  również niepodjęcia  lub nieukończenia 
studiów  II‐go  stopnia)  uczestnik  zobowiązuje  się  do  złożenia  pisemnej  rezygnacji.  Brak  takiego 
oświadczenia  jest  równoznaczny  z  posiadaniem  przez  uczestnika  statusu  słuchacza    i  obliguje  go  do 
regulowania  należności  przewidzianych  niniejszą  umową,  aż  do  dnia  skreślenia  słuchacza/Studenta  
z listy uczestników przez Władze Uczelni. 
 

§ 12 
W przypadku, w którym uczestnik nie uiści którejkolwiek z należności przewidzianych niniejszą umową 
w  okresie  30  dni  od  terminu  ich  płatności, Uczelnia może  ‐  bez  dodatkowych wezwań  do  zapłaty  ‐ 
skreślić słuchacza z listy uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez SDiKK i rozwiązać niniejszą 
umowę. 
 

§ 13 
Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  na  czas  zajęć  uczestnika  w  Uczelni  i  ulega  automatycznemu 
przedłużeniu o okres  uzyskania zgody na powtarzanie bloku zajęć  semestru/roku, urlopu. 
 

§ 14 
Przed upływem okresu, o którym mowa w § 13 umowa ulega rozwiązaniu z dniem skreślenia uczestnika 
z listy słuchaczy Uczelni. 
 

§ 15 
Rozwiązanie umowy nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zobowiązań finansowych wobec 
Uczelni za semestr /blok zajęć/, w którym nastąpiło skreślenie, za okres do daty rozwiązania umowy. 
 

§ 16 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz postanowienia Statutu Uczelni i Regulaminu SDiKK. 
 

§ 17 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
UCZESTNIK                    UCZELNIA 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Regulamin  uczestnictwa  w  studiach  podyplomowych  organizowanych  przez 
Studium  Doskonalenia  i  Kształcenia  Kadr  Akademii  Wychowania  Fizycznego  
im. Bronisława Czecha w Krakowie 
 

I. Przepisy ogólne  
 

§ 1 
 
1. Studium  Doskonalenia  i  Kształcenia  Kadr  Akademii  Wychowania  Fizycznego  

im.  Bronisława  Czecha  w  Krakowie  zwane  dalej  SDiKK  prowadzi:  studia 
podyplomowe  dla  nauczycieli,  trenerów,  specjalistów  rehabilitacji  oraz  turystyki 
i rekreacji; 

2. Kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia podyplomowe może być osoba, 
która spełnia warunki kwalifikacyjne określone obowiązującymi w danym zakresie 
przepisami. 

3. Regulamin  określa w szczególności: 
1) organizację procesu dydaktycznego; 
2) prawa i obowiązki słuchacza; 
3) zasady odpłatności; 
4) przepisy końcowe. 

 
II. Organizacja procesu dydaktycznego :  

 
§ 2 

 
1. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. 
2. Studia  podyplomowe  trwają  nie  krócej  niż  dwa  semestry.  Program  kształcenia 

powinien  umożliwić  uzyskanie  przez  słuchacza,  co  najmniej  60  punktów  ECTS. 
Studia  podyplomowe  o  specjalności  nauczycielskiej  trwają  nie  krócej  niż  trzy 
semestry,   zaś  liczba godzin dydaktycznych – minimum 350. Program kształcenia 
dla  tych  studiów  powinien  umożliwiać  uzyskanie  przez  słuchacza  co  najmniej  
90 punktów ECTS. 

3. Jednostką organizacyjną powołaną do obsługi studiów podyplomowych jest SDiKK, 
podległe bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich. 

4. SDiKK  zobowiązane  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  przebiegu 
studiów podyplomowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 3 

 
1. Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która: 

1) złoży  wymagane  dokumenty  i  załączniki  (kopie  składanych  dokumentów  
i załączników muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” czytelnym 
podpisem osoby uprawnionej lub przez instytucję wystawiającą dokument); 

2) pozytywnie  zakończy  postępowanie  kwalifikacyjne  (określone  w  programie 
studiów); 

3) wniesie opłatę rekrutacyjną; 
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4) podpisze  umowę  o  odpłatności  oraz  akceptację  Regulaminu  SDiKK  
i Regulaminu studiów podyplomowych; 

5) dokona opłaty wynikającej z umowy o odpłatności; 
2. Po  spełnieniu warunków  określonych w ust.  1 kandydat  zostaje wpisany na  listę 

słuchaczy oraz otrzymuje: 
1) indeks; 
2) harmonogram zajęć na pierwszy semestr. 

 
§ 4 

 
1. Plany  realizowanych  studiów  podyplomowych  są  do wglądu w  SDiKK  oraz  na 

stronie internetowej AWF Kraków. 
2. Przedmioty przewidziane w programie zajęć mogą zostać zaliczone słuchaczowi na 

jego wniosek na podstawie odpowiednich dokumentów (indeks, zaświadczenie itp.) 
pod  warunkiem  zgodności  treści  programowych.  W  przypadkach  wątpliwych 
decyduje  prowadzący  dany  przedmiot.  Wniosek  o  zaliczenie  przedmiotu/ów 
powinien  być  przedłożony w momencie  składania  dokumentów.  Uwzględnienie 
wniosku może obniżyć opłatę. 

3. Słuchacz  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  terminów  uzyskiwania  zaliczeń  
i egzaminów oraz złożenia  indeksu w SDiKK. Zwrot  indeksu w określonym w § 8 
terminie umożliwia: uzyskanie wpisu na następny semestr), względnie ukończenie 
studiów podyplomowych. 

 
III. Zasady odpłatności  

 
§ 5 

 
1. Studia  podyplomowe  są  odpłatne.  Wysokość  opłat  zatwierdza  Rektor  AWF  

w oparciu o  sporządzony kosztorys przez SDiKK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 36  
z 2010 r. 

2. Wniosek  o  którym  mowa  w  ust.  1  powinien  zawierać  kalkulacje  kosztów 
związanych  z  prowadzeniem  i  obsługą  administracyjną  przeprowadzonego 
szkolenia.  

3. Przystąpienie  do  zajęć  uwarunkowane  jest  zawarciem  umowy  o  warunkach 
odpłatności za studia podyplomowe. 

4. Słuchacz studiów podyplomowych po podpisaniu umowy o odpłatności otrzymuje 
egzemplarz  umowy  w  którym  są  określone  kwoty  i  ostateczne  terminy  wpłat. 
Potwierdzenie każdej wpłaty należy dostarczyć do SDiKK  lub wyznaczonej osobie 
(kierownik studiów podyplomowych) w terminie do 14 dni. Na życzenie słuchacza 
złożone  do  7  dni  od  daty  wpłaty,  SDiKK  wystawi  fakturę.  W  przypadku 
wystawiania faktury na osobę prawną słuchacz zobowiązany  jest podać niezbędne 
dane przed dokonaniem wpłaty (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

5. Opłata nie obejmuje kosztów: 
1) postępowania kwalifikacyjnego (egzamin praktyczny, teoretyczny); 
2) pobytu słuchacza (wyżywienie, dojazd, noclegi,); 
3) wydawanych dokumentów (dyplomy, świadectwa , zaświadczenia, itp.); 
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4) osobistego sprzętu i wyposażenia do zajęć; 
5) korzystania z urządzeń podczas zajęć na obozach (wyciągi narciarskie, itp.); 

6. Nie  dokonanie  pierwszej  opłaty w wyznaczonym  terminie  spowoduje  skreślenie  
z listy słuchaczy. Decyzję podejmuje kierownik SDiKK. 

7. Słuchacza, który w terminie nie uiścił należnej kolejnej opłaty (wynikającej z umowy 
w przypadku rozłożenia należności na raty), Kierownik SDiKK pisemnie wzywa do 
uiszczenia  zaległej  opłaty  w  terminie  7  dni  od  daty  doręczenia  wezwania  pod 
rygorem skreślenia z listy słuchaczy i naliczeniem odsetek ustawowych ustalonych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach słuchacz ponosi koszty: 
1) po wpłacie i rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć ‐ 20% opłaty; 
2) po wpłacie i rozpoczęciu zajęć ‐ opłata nie podlega zwrotowi. 

 
IV. Prawa i obowiązki słuchacza  

 
§ 6 

 
1. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: 

1) informacji  o  obowiązujących  planach  i  programach  nauczania  poszczególnych 
przedmiotów, wymaganiach zaliczeniowych i egzaminacyjnych; 

2) uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach programu studiów; 
3) korzystania  na podstawie  indeksu  z  biblioteki AWF w Krakowie  na  zasadach 

określonych w jej regulaminie; 
4) wyrażania  opinii  o  prowadzonych  przez  SDiKK  zajęciach  dydaktycznych  

i  obsłudze  administracyjnej.  Uwagi  należy  kierować  do  kierownika  studiów 
podyplomowych,  lub kierownika SDiKK; 

5) wglądu do dokumentów przebiegu szkolenia; 
6) ubiegania  się  na  podstawie  stosownych  dokumentów  o  zmiany  terminów 

zaliczeń,  egzaminów,  ukończenia  semestru,  bloku  zajęć,  studiów 
podyplomowych; 

7) konsultacji w czasie dyżurów pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne. 
 

§ 7 
 

Do obowiązków słuchacza należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się oraz 
postępowanie  zgodnie  z  regulaminami  SDiKK  i  Studiów  podyplomowych.  
W szczególności obowiązany jest do: 

1) zdobywania wiedzy  i umiejętności w celu przygotowania się do pracy zgodnie  
z uzyskiwanymi uprawnieniami; 

2) przestrzegania przepisów obowiązujących w Akademii; 
3) okazywania  szacunku  pracownikom Akademii  i  osobom  zatrudnionym  przez 

SDiKK  do  prowadzenia  zajęć  oraz  przestrzegania  zasad  współżycia 
koleżeńskiego; 

4) dbania o godność słuchacza i dobre imię Akademii;  
5) poszanowania  dobra  materialnego  Akademii,  wynajmowanych  obiektów  do 

zajęć oraz własności koleżanek i kolegów; 
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6) terminowego wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne;  
7) powiadomienia  SDiKK  o  zmianie  danych  osobowych,  stanu  cywilnego 

przedkładając odpowiednie dokumenty. 
 

V. Warunki zaliczeń, egzaminów oraz ukończenia studiów podyplomowych 
 
§ 8 

 
1. Nie  zgłoszenie  się do  zaliczenia  lub  egzaminu bez ważnego powodu,  a  także nie 

powiadomienie  SDiKK  o  przyczynie  absencji  do  14  dni  od  daty  zaliczenia  lub 
egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

2. Nie uzyskanie zaliczenia z przedmiotu egzaminacyjnego do wyznaczonego terminu 
powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej w pierwszym terminie egzaminu. 

3. W  przypadku  uzyskania  z  zaliczenia  lub  egzaminu  oceny  niedostatecznej 
słuchaczowi  przysługuje  prawo  do  zaliczenia  ‐  egzaminu  poprawkowego  nie 
później  niż w  ciągu  30  dni  od  daty  pierwszego  egzaminu w  terminie  ustalonym 
przez prowadzącego przedmiot. 

4. W  przypadku  uzyskania  w  drugim  terminie  z  zaliczenia  lub  egzaminu  oceny 
niedostatecznej na wniosek słuchacza – w uzasadnionych przypadkach  ‐ może być  
zaliczenie, egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w terminie 14 dni od daty 
złożenia wniosku. Decyzję podejmuje Kierownik SDiKK. 

5. Do zaliczeń  i egzaminów słuchacz może przystąpić poza wyznaczonym  terminem 
jedynie za zgodą Kierownika SDiKK. 

6. Wyniki  zaliczeń  i  egzaminów  przekazywane  są  przez  prowadzącego 
zajęcia/egzaminatora w  terminie  i w  sposób,  który  został podany do wiadomości 
słuchaczy oraz uzgodniony z kierownikiem studiów podyplomowych. 

7. Praca  dyplomowa  (obowiązująca  na  danych  studiach)  na  zakończenie  studiów 
podyplomowych  powinna  być  złożona  w  terminie  ustalonym  przez  kierownika 
studiów, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od daty zakończenia zajęć. 

8. Słuchacz  zobowiązany  jest  do  złożenia  indeksu w  SDiKK w  terminie  14  dni  od 
zakończenia semestru. 

9. Warunkiem  zaliczenia  semestru  studiów  podyplomowych  jest  spełnienie 
wszystkich wymogów określonych w programie oraz terminowe złożenie indeksu. 
Szczegółowe wymagania  dotyczące  zaliczenia wyżej wymienionych  zajęć,  podaje 
kierownik  studiów  podyplomowych  na  zebraniu  organizacyjnym.  Zasady 
zaliczenia  semestru,  studiów  podyplomowych  podawane  będą  do  wiadomości 
słuchaczy na stronie internetowej SDiKK. 

10. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do systematycznej kontroli obecności słuchaczy. 
11. Prowadzący  zajęcia,  egzaminator  może  uzależnić  dopuszczenie  słuchacza  do 

zajęć/egzaminu  od  okazania  indeksu,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  także 
dowodu tożsamości. 

12. Datą  ukończenia  studiów  podyplomowych  jest  data  pozytywnej  oceny  pracy 
dyplomowej lub ostatniego wymaganego zaliczenia/egzaminu.  



 29

§ 9 
 

1. Słuchacz, który nie dotrzyma terminu z własnej winy: 
− uzyskania zaliczenia; 
− zdania egzaminu; 
− złożenia pracy dyplomowej; 
− ukończenia studiów podyplomowych; 
może:  
1) złożyć podanie do Kierownika SDiKK aby uzyskać zgodę na odpłatne: 

a) powtarzanie całości lub części zajęć z przedmiotu (semestr, blok), 
b) powtórne  rozpoczęcie  procedury  egzaminacyjnej  po  spełnieniu  określonych 

warunków  (udział w  zajęciach,  odbycie  praktyk  itp.).  Brak  podania  lub  nie 
uzyskanie zgody spowoduje skreślenie z listy słuchaczy. 

2. Wpis  na  listę może  nastąpić  na wniosek  zainteresowanego  a  ostateczną  decyzję 
podejmie Kierownik SDiKK określając  tryb kontynuacji zajęć. Opłata za ponowny 
wpis równa jest bezzwrotnej kwocie opłaty rekrutacyjnej.  

3. Nie  spełnienie  warunków  trybu  kontynuacji  zajęć  spowoduje  skreślenie  z  listy 
słuchaczy.  Decyzję  podejmuje  Kierownik  SDiKK  od  której  przysługuje  prawo 
odwołania  się  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji  do  Prorektora  ds. 
Studenckich.  

4. Ponowne podjęcie studiów podyplomowych – po skreśleniu z listy słuchaczy ‐ może 
nastąpić  na  wniosek  zainteresowanego.  W  przypadku  uzyskania  zgody 
zainteresowany wnosi opłaty określone Zarządzeniem Rektora.  

 
§ 10 

 
1. Kierownik SDiKK ma prawo:  

1) wnioskowania  do  Rektora  o  uruchomienie  studiów  podyplomowych,  na 
podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów; 

2) ostatecznego zatwierdzenia osób prowadzących zajęcia; 
3) do kontroli realizacji zajęć na każdym etapie studiów podyplomowych; 
4) zaliczenia uczestnikom przedmiotów zgodnie z § 4 pkt. 2  Regulaminu; 
5) zaliczenia sesji, semestru  lub całego programu zajęć po stwierdzeniu uzyskania 

objętych programem zaliczeń i egzaminów; 
6) na  wniosek  słuchacza  (y)  podejmować  decyzje  o:  zmianie  terminu  zaliczeń, 

egzaminu,  złożenia  pracy  dyplomowej,  indywidualnego  toku  realizacji  zajęć, 
udzielania urlopu zdrowotnego itp.; 

7) skreślenia z listy słuchaczy w przypadkach określonych w § 5 pkt. 6 i 7, § 9 pkt. 
1,2 i 3 Regulaminu; 

8) na wniosek  skreślonego  z  listy  słuchaczy wyrażenia  zgody  (w  uzasadnionych 
przypadkach)  na  ponowne  podjęcie  studiów  podyplomowych  określając  tryb 
kontynuacji zajęć; 

9) w uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika  rozłożyć  opłatę na  raty 
pod  warunkiem  podpisania  Aneksu  do  umowy  o  odpłatnościach  za  studia 
podyplomowe przez uczestnika i Prorektora ds. Studenckich; 



 30

10) podjąć  decyzje  o  wydaniu  lub  wstrzymaniu  wydania  odpowiedniego 
dokumentu po zrealizowaniu programu studiów podyplomowych; 

11) wystawiania zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach; 
12) nadzoru  nad  prowadzeniem  dokumentacji  toku  studiów  podyplomowych 

obejmującego:  ewidencje  słuchaczy,  teczki  osobowe,  protokoły 
zaliczeniowe/egzaminacyjne i inne materiały dokumentujące ich przebieg.  

2. Od  decyzji  kierownika  SDiKK  uczestnikowi  przysługuje  w  terminie  14  dni 
odwołanie się do Prorektora ds. Studenckich złożone za pośrednictwem SDiKK.  

3. Na  wniosek  Kierownika  SDiKK,  Rektor  może  powołać  Kierownika  studiów 
podyplomowych  podlegającego merytorycznie  i  służbowo  Kierownikowi  SDiKK. 
Kierownik studiów podyplomowych będący opiekunem merytorycznym słuchaczy 
jest odpowiedzialny za organizację i dydaktykę przebiegu studiów. 

 
§ 11 
 

Podania  dotyczące  spraw  finansowych  należy  adresować  do Rektora  i  składać  je  za 
pośrednictwem Kierownika SDiKK (nie dotyczy § 10 pkt 9). 
 

§ 12 
 

Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków określonych w § 7 pkt 2‐5 regulaminu 
słuchacz ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
 

§ 13 
 

Przy zaliczeniach z oceną, egzaminach i pracach dyplomowych stosuje się następujące 
oceny:  
‐ bardzo dobry – 5,0; 
‐ dobry plus – 4,5; 
‐ dobry – 4,0; 
‐ dostateczny plus – 3,5; 
‐ dostateczny – 3,0; 
‐ niedostateczny – 2,0. 

 
VI. Przepisy końcowe 

 
§ 14 

 
1. Regulamin wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia  uchwały  przez  Senat  AWF  i ma 

zastosowanie począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013. 
2. Nadrzędnym  aktem  prawnym w  stosunku  do  niniejszego  regulaminu  jest  Statut 

AWF Kraków. 
3. Postanowienia  Regulaminu  nie mają  zastosowania  do  studiów  podyplomowych, 

rozpoczętych przed wejściem w życie Regulaminu SDiKK. 
 
 


