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ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 
 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 23 września 2015 roku w sprawie odpłatności za 

studia i zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych wnoszonych 

przez doktorantów – uczestników studiów doktoranckich 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 
 

 

Działając na podstawie art. 66, art. 99 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz ust. 2, 3 Ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.),  

4 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 

finansowej uczelni publicznych z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012, poz. 1533),  

§ 17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 

2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 

oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach badawczych (Dz.U. nr 190,  

poz. 1406 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 32/2012 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie 

wprowadzenia w życie Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Odpłatność za powtarzanie roku lub semestru na stacjonarnych studiach 

doktoranckich wynosi: 

 I rok studiów – 4.160,00 zł, (I semestr - 800,00 zł, II semestr - 3.360,00 zł); 

 II rok studiów – 7.390,00 zł, (III semestr - 2.960,00 zł, IV semestr - 4.430,00 zł); 

 III rok studiów – 4.780,00 zł, (V semestr - 2.510,00 zł, VI semestr - 2.270,00 zł); 

 IV rok studiów – 2.870,00 zł, (VII semestr - 1.670,00 zł, VIII semestr – 1.200,00 zł). 

2. Odpłatność za powtarzanie roku lub semestru na studiach stacjonarnych równa jest 

opłacie za powtarzany semestr lub rok studiów. Jeżeli doktorant powtarza tylko 

część przedmiotów przewidzianych planem studiów, wnosi opłatę za poszczególne 

przedmioty, które musi zrealizować w trakcie powtarzania semestru, zgodnie  

z decyzją dziekana.  
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§ 2 

 

Odpłatność za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach doktoranckich 

określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

1. Roczna odpłatność dewizowa dla osób nie będących obywatelami polskimi na 

stacjonarnych studiach doktoranckich (za wyjątkiem obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu [EFTA]) wynosi – równowartość 3.000,00 EURO, 

termin wpłaty do dnia 05 października 2015 roku. 

2. Cudzoziemcy, doktoranci pierwszego roku wnoszą opłatę za postępowanie 

rekrutacyjne w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora dla poszczególnych 

kierunków studiów. 

 

§ 4 

 

1. Doktorant zobowiązany jest wpłacać opłatę za studia na indywidualny rachunek 

bankowy, wskazany Doktorantowi przez Uczelnię za pisemnym potwierdzeniem. 

Od opłat wniesionych po upływie terminu będą naliczane ustawowe odsetki. 

2. Doktorant, na wezwanie Uczelni, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia 

opłaty. 

3. Decyzje o zwolnieniu studenta z odpłatności za studia przekazuje się do akt 

studenta. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                 REKTOR 

 

 

         Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 23/2015 roku 

z dnia 23 września 2015 roku 

 

 
Opłaty za powtarzanie przedmiotów (za semestr) – studia  III stopnia  doktoranckie 

 

 

  

Nazwa przedmiotu 

Studia 

stacjonarne zł 

Rok I – Semestr I 

1.  Metodologia badań naukowych 240 

2.  Pedagogika szkoły wyższej 160 

3.  Nowoczesne technologie w dydaktyce szkoły wyższej 240 

4.  Pozyskiwanie środków na badania naukowe 160 

Rok I – Semestr II 

5.  Metodologia w naukach o kulturze fizycznej (biomed./społ.) 160 

6.  Pedagogika szkoły wyższej 160 

7.  Etyka w nauce 240 

8.  Protokół dyplomatyczny i ceremoniał sportowy 240 

9.  Seminarium doktoranckie 600 

10.  Ekonomia – przedmiot do wyboru 360 

11.  Filozofia – przedmiot do wyboru 360 

12.  Inne przedmioty do wyboru realizowane w AWF 360 

13.  Inne przedmioty – realizowane poza uczelnią bez opłat 

14.  Teoria sportu 240 

15.  Teoria wychowania fizycznego 240 

16.  Praktyka dydaktyczna 200 

17.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej 0 - 200 

Rok II – Semestr III 

18.  Statystyka 240 

19.  Przygotowanie wystąpień naukowych 240 

20.  Ekonomia – przedmiot do wyboru 360 

21.  Filozofia – przedmiot do wyboru 360 

22.  Metrologia – przedmiot do wyboru 360 

23.  Kontrola treningu i rezultatu sportowego 360 

24.  Inne przedmioty do wyboru realizowane w AWF 360 

25.  Inne przedmioty – realizowane poza uczelnią bez opłat 

26.  Teoria sportu 240 

27.  Teoria wychowania fizycznego 240 

28.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej 0 - 200 

Rok II – Semestr IV 

29.  Filozoficzne i społeczne aspekty kultury fizycznej 240 

30.  Statystyka 240 

31.  Seminarium doktoranckie 1.270 

32.  Ekonomia – przedmiot do wyboru 360 

33.  Filozofia – przedmiot do wyboru 360 

34.  Metrologia – przedmiot do wyboru 360 

35.  Kontrola treningu i rezultatu sportowego – przedmiot do wyboru 360 
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36.  Inne przedmioty do wyboru realizowane w AWF 360 

37.  Inne przedmioty – realizowane poza uczelnią bez opłat 

38.  Teoria sportu 240 

39.  Teoria wychowania fizycznego 240 

40.  Praktyka dydaktyczna 200 

41.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej 0 - 200 

Rok III – Semestr V 

42.  Filozoficzne i społeczne aspekty kultury fizycznej 240 

43.  Seminarium doktoranckie 1.270 

44.  Statystyka – przedmiot do wyboru 240 

45.  Inne przedmioty do wyboru realizowane w AWF 360 

46.  Inne przedmioty – realizowane poza uczelnią bez opłat 

47.  Praktyka dydaktyczna 200 

48.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej 0 - 200 

Rok III – Semestr VI 

49.  Seminarium doktoranckie 1.270 

50.  Statystyka – przedmiot do wyboru 240 

51.  Inne przedmioty do wyboru realizowane w AWF 360 

52.  Inne przedmioty – realizowane poza uczelnią bez opłat 

53.  Praktyka dydaktyczna 200 

54.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej 0 - 200 

Rok IV – Semestr VII 

55.  Seminarium doktoranckie 1.270 

56.  Praktyka dydaktyczna 200 

57.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej 0 - 200 

Rok IV – Semestr VIII 

58.  Seminarium doktoranckie 1.200 

 

 

 


