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ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie odpłatności za studia  

i zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych wnoszonych przez 

doktorantów – uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających studia 

w roku akademickim 2016/2017 

 

 

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 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.),  

§ 5 ust 1 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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1501), 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 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu wynosi: 

 I rok studiów – semestr I i II – od 7.360,00 zł. do 7.860,00 zł.; 

 II rok studiów – semestr III i IV – od 7.680,00 zł. do 8.430,00 zł.; 

 III rok studiów – semestr V i VI – od 2.250,00 zł. do 2.750,00 zł.; 

 IV rok studiów – semestr VII i VIII – 1.100,00 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. 

3. Odpłatność za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach doktoranckich 

określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia 

 

§ 2 

 

1. Odpłatność za powtarzanie roku lub semestru na stacjonarnych studiach 

doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej wynosi: 

I rok studiów – 9.580,00,00 zł, (I semestr – 4.425,00 zł, II semestr – 5.155,00 zł); 

II rok studiów – 8.255,00 zł, (III semestr – 3.895,00 zł, IV semestr – 4.360,00 zł); 

III rok studiów – 3.830,00 zł, (V semestr – 2.835,00 zł, VI semestr – 995,00 zł); 

IV rok studiów – 2.320,00 zł, (VII semestr - 995,00 zł, VIII semestr – 1.325,00 zł). 



2 

 

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. 

3. Odpłatność za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach doktoranckich 

określono w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia 

 

§ 3 

 

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 15 października 

2017 roku. 

 

§ 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. Aleksander TYKA 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 30/2017 roku 

z dnia 27 września 2017 roku 

 

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

na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 

 

  

Nazwa przedmiotu 

Studia 

stacjonarne zł 

Rok I – Semestr I 

1.  Metodologia badań naukowych 530,00 

2.  Pedagogika szkoły wyższej 530,00 

3.  Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i etyka w nauce 530,00 

4.  Prawo w nauce, ochrona własności intelektualnej 800,00 

Rok I – Semestr II 

5.  Metodologia w naukach o kulturze fizycznej (biomed.) 530,00 

6.  Metodologia w naukach o kulturze fizycznej (społeczne) 530,00 

7.  Pedagogika szkoły wyższej 530,00 

8.  Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i etyka w nauce 530,00 

9.  Konwersatorium z języka angielskiego 300,00 

10.  Seminarium doktoranckie 800,00 

11.  Teoria wychowania fizycznego **** 800,00 

12.  Przedmiot do wyboru – 1* 500,00 

13.  Przedmiot do wyboru – 2* 500,00 

14.  Praktyka dydaktyczna 200,00 

15.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej – asyst. 250,00 

Rok II – Semestr III 

16.  Statystyka 800,00 

17.  Społeczno-socjologiczne aspekty kultury fizycznej 800,00 

18.  Badania psychologiczne w naukach kultury fizycznej 800,00 

19.  Pozyskiwanie środków na badania naukowe 530,00 

20.  Konwersatorium z języka angielskiego 300,00 

21.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej – do 

wyboru ## 

250,00 

Rok II – Semestr IV 

22.  Tworzenie baz danych i obsługa programów statystycznych 800,00 

23.  Przygotowanie wystąpień naukowych 800,00 

24.  Konwersatorium z języka angielskiego 300,00 

25.  Seminarium doktoranckie 800,00 

26.  Teoria sportu **** 800,00 

27.  Przedmiot do wyboru w semestrze III lub IV – 1*  500,00 

28.  Przedmiot do wyboru  w semestrze III lub IV – 2* 500,00 

29.  Praktyka dydaktyczna 200,00 

30.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej – do 

wyboru ## 

250,00 

Rok III – Semestr V 

31.  Seminarium doktoranckie 800,00 

32.  Przedmiot do wyboru – 1** 500,00 

33.  Praktyka dydaktyczna 200,00 
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Rok III – Semestr VI 

34.  Seminarium doktoranckie 800,00 

35.  Praktyka dydaktyczna 200,00 

36.  Praktyka przygotowująca do działalności badawczej 250,00 

Rok IV – Semestr VII 

37.  Seminarium doktoranckie 800,00 

38.  Praktyka dydaktyczna 200,00 

Rok IV – Semestr VIII 

39.  Seminarium doktoranckie # 100,00 

 

 

1* i 2* - przedmioty do wyboru na I i II roku; student musi na każdym roku wybrać co 

najmniej jeden przedmiot, a jednocześnie nie więcej niż dwa przedmioty; 

1** - można wybrać nie więcej niż jeden przedmiot; 

**** - przedmioty do realizacji na pierwszym i drugim roku (w dowolnym semestrze); 

#     - opłata za powtarzanie ostatniego semestru; przypisana do seminarium 

doktorskiego; 

##    - praktyka przygotowująca do działalności badawczej może być wybrana tylko  

w jednym semestrze II roku lub w obu. 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 30/2017 roku 

z dnia 27 września 2017 roku 

 
 

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

na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 
 

 

 

  

Nazwa przedmiotu 

Studia 

stacjonarne zł 

Rok I – Semestr I 

1. Metodologia badań naukowych 1.590,00 

2. Pedagogika szkoły wyższej 1.060,00 

3. Konwersatorium z języka angielskiego 450,00 

4. Etyka i prawo w nauce 795,00 

5. Pozyskiwanie środków na badania naukowe 530,00 

Rok I – Semestr II 

6. Metodologia badań naukowych 795,00 

7. Pedagogika szkoły wyższej 530,00 

8. Współczesne koncepcje badawcze 1.060,00 

8. Biostatystyka 795,00 

9. Konwersatorium z języka angielskiego 450,00 

10. Pozyskiwanie środków na badania naukowe 530,00 

11. Seminarium doktoranckie 795,00 

12. Praktyka dydaktyczna 200,00 

Rok II – Semestr III 

13. Metodologia badań naukowych 795,00 

14. Współczesne koncepcje badawcze 530,00 

15. Biostatystyka 795,00 

16. Konwersatorium z języka angielskiego 450,00 

17. Sposoby komunikacji w nauce 530,00 

18. Historia rehabilitacji z elementami kultury fizycznej 795,00 

Rok II – Semestr IV 

19. Biostatystyka 795,00 

20. Konwersatorium z języka angielskiego 450,00 

21. Sposoby komunikacji w nauce 530,00 

22. Seminarium doktoranckie 795,00 

23. Psychologia 795,00 

24. Filozofia 795,00 

25. Praktyka dydaktyczna 200,00 

Rok III – Semestr V 

26. Konwersatorium z języka angielskiego 450,00 

27. Seminarium doktoranckie 795,00 

28. Psychologia 795,00 

29. Filozofia 795,00 

Rok III – Semestr VI 

30. Seminarium doktoranckie 795,00 

31. Praktyka dydaktyczna 200,00 
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Rok IV – Semestr VII 

32. Seminarium doktoranckie 795,00 

33. Praktyka dydaktyczna 200,00 

Rok IV – Semestr VIII 

34. Seminarium doktoranckie 1.325,00 

 

 


