
ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 
 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia wysokości 

opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 
 

 

Na podstawie art. 66 oraz art. 98 ust. 2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie maksymalnej 

wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok 

akademicki 2015/2016 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 712) ustalam następujące wysokości opłat 

jakie winni wnosić kandydaci starający się o przyjęcie na studia w roku akademickim 

2015/2016 na poszczególne kierunki studiów: 

 

 

§ 1 

 

1. Studia stacjonarne (dzienne) 

1) kierunek wychowanie fizyczne: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia     - 100,00 zł 

b) 2-letnie studia drugiego stopnia      -   85,00 zł 

2) kierunek sport: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia     - 100,00 zł 

3) kierunek kultura fizyczna osób starszych 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia     - 100,00 zł 

4) kierunek fizjoterapia: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      -   85,00 zł 

b) 2-letnie studia drugiego stopnia      -   85,00 zł 

5) kierunek terapia zajęciowa: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      -   85,00 zł 

b) 2-letnie studia drugiego stopnia      -   85,00 zł 

6) kierunek kosmetologia: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      -   85,00 zł 

7) kierunek turystyka i rekreacja: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      -   85,00 zł 

b) 2-letnie studia drugiego stopnia      -   85,00 zł 
 

2. Studia niestacjonarne (zaoczne): 

1) kierunek wychowanie fizycznego: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      - 100,00 zł 

b) 2-letnie studia drugiego stopnia      -   85,00 zł 

2) kierunek fizjoterapia: 

a) 2-letnie studia drugiego stopnia      -   85,00 zł 
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3) kierunek terapia zajęciowa: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      -   85,00 zł 

4) kierunek kosmetologia: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      -   85,00 zł 

5) kierunek turystyka i rekreacja: 

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia      -   85,00 zł 

b) 2-letnie studia drugiego stopnia      -   85,00 zł 

 

3. Studia stacjonarne (dzienne) doktoranckie: 

a) 4-letnie studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie   -   85,00 zł 

 

§ 2 

 

1. W przypadku, kiedy kandydat na studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na 

kierunku wychowanie fizyczne przystępuje zarówno do rekrutacji w trybie 

stacjonarnym, jak i niestacjonarnym ponosi jedną opłatę rekrutacyjną, określoną  

w § 1 ust. 1, pkt 1, ppkt b). 

2. Na pozostałe kierunki i tryby kształcenia kandydaci wnoszą osobne opłaty 

rekrutacyjne. 

 

§ 3 

 

1. Opłaty należy wpłacić na konto Uczelni: 

1) kierunek wychowanie fizyczne: Bank Pekao SA 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804; 

2) kierunek sport: Bank Pekao SA 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804; 

3) kierunek kultura fizyczna osób starszych: Bank Pekao SA 92 1240 2294 1111 0010 

3965 0804; 

4) kierunek fizjoterapia: Bank Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771; 

5) kierunek terapia zajęciowa: Bank Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771; 

6) kierunek kosmetologia: Bank Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771; 

7) kierunek turystyka i rekreacja: Bank Pekao SA 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641; 

8) studia doktoranckie: Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181. 

2. Opłata jest bezzwrotna. Opis wpłaty musi być identyczny z wygenerowanym przez 

portal rekrutacyjny systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ESR). 

 

 

 

 

               REKTOR 

 
       Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 


