
ZARZĄDZENIE Nr 35/2010 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  30  września  2010  roku  w  sprawie  wprowadzenia  
w  życie  instrukcji w  sprawie  specjalizacji  trenerskich  i  instruktorskich 
prowadzonych  dla  studentów  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  
im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 
 
 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27  lipca 2005  roku – Prawo o  szkolnictwie 
wyższym  (Dz.  U.  nr  164  poz.  1365  z  późn.  zm.)  oraz  na  podstawie 
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  czerwca  2001  roku  
w  sprawie  kwalifikacji,  stopni  i  tytułów  zawodowych  w  dziedzinie  kultury 
fizycznej  oraz  szczegółowych  zasad  i  trybu  ich  uzyskiwania  (Dz.  U.  nr  71,  
poz. 738 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Wprowadzam “Instrukcję w sprawie specjalizacji trenerskich i instruktorskich 
prowadzonych  dla  studentów  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  
w Krakowie” stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2 
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2010 roku.  
2. Z  dniem  30  września  2010  roku  traci  moc  Zarządzenie  nr  7/2005  z  dnia  

21  marca  2005  roku  z  tym,  że  do  specjalizacji  rozpoczętych  na  podstawie 
Zarządzenia nr 7/2005,  stosuje  się nadal przepisy  tego Zarządzenia do  czasu 
zakończenia specjalizacji w przewidywanych harmonogramami terminach. 

 
 
                       REKTOR 
 
 
            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek 



                  Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 35/2010 

z 30 września 2010 r. 
 
 

“Instrukcja 
w sprawie specjalizacji trenerskich i instruktorskich prowadzonych dla 

studentów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie” 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Uczelnia  stwarza  studentom  możliwość  uzyskania  poza  programem  studiów 
dodatkowych kwalifikacji poprzez uruchamianie  specjalizacji prowadzonych przez 
poszczególne jednostki dydaktyczne.  

2. Udział  w  specjalizacji  jest  odpłatny,  a  wysokość  ustala  Rektor.  Student  ma 
możliwość  uczestniczenia  w  jednej  specjalizacji  realizowanej  w  ramach  zajęć 
fakultatywnych (ponosząc część kosztów). Udział w następnej(ych) specjalizacji(ach) 
jest na zasadach pełnopłatnych jak na kursach. 

3. Grupa  specjalizacyjna  uruchamiana  w  ramach  zajęć  fakultatywnych  może  liczyć 
maksymalnie  tylu  studentów  jaką  regulują  odrębne  przepisy  bezpieczeństwa 
dopuszczające liczebność grupy na  jednego prowadzącego. Uruchomiona może być 
tylko jedna grupa szkoleniowa w danej dyscyplinie. 

4. Studenci  Akademii Wychowania  Fizycznego mogą  uczestniczyć w  następujących 
specjalizacjach: 
a) kierunek ”wychowanie fizyczne” (studia I‐go i II‐ go stopnia ) w:  

1 sportowych (instruktorskich i trenerskich); 
2 dziennikarstwa sportowego. 

Student,  który  uczestniczył  w  specjalizacji  instruktora  sportu  w  ramach  zajęć 
fakultatywnych  i  został  zakwalifikowany w  tej  samej  dyscyplinie  na  specjalizację 
trenerską wnosi za nią opłatę jak za zajęcia fakultatywne. 
b) kierunek “turystyka i rekreacja” w: 

1 dziennikarstwa sportowego  
c) kierunek “fizjoterapia” w:  
1 dziennikarstwa sportowego  

5. Student może rozpocząć specjalizację: 
1 instruktorską:  sportową     ‐ od  II roku studiów I ‐go stopnia ; 
2 trenerską          ‐ od II  semestru studiów II –go stopnia; 
3 dziennikarstwo sportowe    ‐ od  II  semestru studiów II –go stopnia. 

Wcześniejsze  rozpoczęcie  specjalizacji  wymaga  każdorazowo  zgody  Prorektora  
ds. Studenckich. 

6. Obsługę administracyjną specjalizacji prowadzi Studium Doskonalenia i Kształcenia 
Kadr, zwane dalej jako SDiKK. 



7. Wykaz  proponowanych  specjalizacji  trenerskich,  dziennikarstwa  sportowego 
ogłasza SDiKK po akceptacji Rektora, 3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć tj. do 31 
października.  Równocześnie  SDiKK  ogłasza  terminy  zgłoszeń,  rozpoczęcia 
specjalizacji i  koszty udziału. 

8. Specjalizacje  instruktorskie  uruchamiane  będą  sukcesywnie  po  skompletowaniu 
grupy. 

9. Specjalizacje  w  ramach  zajęć  fakultatywnych  uruchomione  będą  przy  minimum  
10 uczestnikach. 
 
 

II. Tryb naboru na specjalizacje trenerskie i dziennikarstwa sportowego 
 
1. Student ubiegający się o przyjęcie na specjalizacje pobiera druk zgłoszenia w SDiKK 

i wypełniony wraz z załącznikami składa do 30  listopada do Katedry  lub Zakładu 
prowadzącego  daną  specjalizację  celem  potwierdzenia  wymaganych  kwalifikacji 
określonych w kryteriach selekcyjnych. 

2. Zakład  kwalifikuje  uczestników  specjalizacji  w  liczbie  przewidzianej  na  jednego 
prowadzącego  i  przekazuje  do  15  grudnia  druki  zgłoszeń  studentów  do  SDiKK 
celem uruchomienia specjalizacji . 

3. SDiKK  sprawdza  i  zatwierdza  listy  uczestników  oraz  składa wniosek  do Rektora  
o uruchomienie poszczególnych specjalizacji. 

4. Decyzja o uruchamianych specjalizacjach ogłaszana będzie do 15 stycznia każdego 
roku przez SDiKK. 

5. Studenci  zakwalifikowani  na  specjalizację  obowiązani  są  dokonać  wpłaty  za 
pierwszy semestr w ogłoszonym terminie. Kopie dowodu wpłaty należy dostarczyć 
do SDiKK oraz pobrać kartę uczestnictwa w specjalizacji przed rozpoczęciem zajęć. 

6. Rezygnacja z wybranej specjalizacji lub nie dokonanie wpłaty za pierwszy semestr w 
ww.  terminie powoduje  skreślenie  z  listy uczestników  i utratę prawa do podjęcia 
innej  specjalizacji w  ramach  zajęć  fakultatywnych. W wyjątkowych  przypadkach 
Rektor może wyrazić zgodę na przesunięcie  terminu wpłaty,  rozłożenia  jej na  raty 
lub podjęcie innej specjalizacji. Podania należy składać przez SDiKK. 

 
 
III. Tryb naboru na specjalizacje instruktorskie 
 
1. Student  ubiegający  się  o  przyjęcie  na  specjalizację  zapisuje  się  w  SDiKK  na 

sprawdzian  kwalifikacyjny.  Zapisy  może  dokonywać  Zakład  prowadzący 
specjalizacje po uzgodnieniu z kierownikiem SDiKK. 

2. W  ogłoszonym  przez  SDiKK  terminie  przeprowadzony  będzie  odpłatny  
(wg Zarządzenia  Rektora) sprawdzian kwalifikacyjny. 



 
 
3. Zakwalifikowani  studenci  wypełniają  formularz  zgłoszenia  i  potwierdzają  go  

w Zakładzie prowadzącym specjalizację. Następnie  formularz wraz z załącznikami 
składają do SDiKK w wyznaczonym terminie. 

4. Warunkiem udziału w  zajęciach  jest dokonanie  opłaty  (pierwszej  raty  lub  całości)  
w  określonym  terminie, dostarczenia  kopii wpłaty do  SDiKK  oraz pobranie  karty  
uczestnictwa przed rozpoczęciem zajęć. 

 
 
 
 
                       REKTOR 
 
 
            Dr hab. prof. nadzw.Andrzej Klimek 
 


