Zarządzenie Nr 21/2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach
doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 oraz w sprawie realizacji
zajęć powtarzanych
Działając na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) zarządza się, co następuje.
§ 1.
1. Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych zawiera tabela 1.
Tabela 1.
Opłaty w zł za studia niestacjonarne
Lp. Kierunek studiów

Za 1 punkt
ECTS

Za semestr

1.

Fizjoterapia

99

2970

2.

Wychowanie fizyczne

66

1980

3.

Turystyka i rekreacja

64

1920

4.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

52

1560

5.

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

74

2220

6.

Zarządzanie

56

1680

2. Wysokość opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na
studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich zawiera tabela 2.
Tabela 2.
Opłaty w zł za powtarzanie zajęć na stacjonarnych studiach i studiach doktoranckich
Za semestr
Za 1 punkt
Lp. Kierunek studiów
(30 punktów
ECTS
ECTS)
1.

Fizjoterapia

235

7050

2.

Wychowanie fizyczne

125

3750

3.

Turystyka i rekreacja

132

3960

4.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

105

3150

5.

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

153

4590

6.

Zarządzanie

85

2550

7.

Studia doktoranckie

950

7600

1

3. Opłata za jeden punkt ECTS dla kierunku studiów jest ustalona w oparciu o liczbę godzin
dydaktycznych, realizowanych z nauczycielem akademickim (tzw. godzin kontaktowych,
wykazanych w planie studiów). Wysokość opłaty jest zgodna z tabelą 1, jeżeli w ramach
przedmiotu stosowany jest przelicznik godzinowy dla jednego punktu ECTS przy
założonych efektach kształcenia:
1) dla studiów stacjonarnych 50% zajęć z nauczycielem akademickim i 50% pracy własnej
studenta;
2) dla studiów niestacjonarnych 25% zajęć z nauczycielem akademickim i 75% pracy
własnej studenta.
4. W przypadku stosowania innej, niż opisana w ust. 3, wagi punktu ECTS dla różnych
przedmiotów, podstawą do ustalenia opłaty za dany przedmiot jest przeliczenie opłaty za
punkt według stosowanych w planie studiów przeliczników godzinowych. Za wyliczenie
opłaty odpowiada dziekan.
5. Opłata za powtarzanie zajęć (przedmiotu) na studiach i studiach doktoranckich równa jest
opłacie za jeden punkt ECTS, wyliczony zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1-4.
§ 2.
1. Student lub doktorant powtarza zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce
(przedmiot) uczestnicząc w zajęciach w ramach funkcjonujących grup.
2. W przypadku większej niż dziesięć liczby studentów powtarzających dany przedmiot
w danym semestrze dziekan może uruchomić dodatkową grupę. Zajęcia dydaktyczne dla
dodatkowych grup studentów powtarzających przedmiot realizowane są w formie ćwiczeń:
1) na studiach stacjonarnych w wymiarze 13 godzin w semestrze;
2) na studiach niestacjonarnych w wymiarze 7 godzin w semestrze.
3. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 2 realizowane są dla przedmiotów
teoretycznych w grupach dziekańskich, a dla przedmiotów sprawnościowych w grupach
ćwiczeniowych.
4. Liczebność grup dziekańskich i ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 3, określona jest
odrębnymi zarządzeniami rektora.
§ 3.
Odpowiedzialni za realizację postanowień niniejszego zarządzenia są: prorektor właściwy
do spraw dydaktyki, dziekani oraz kwestor.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
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