ZARZĄDZENIE Nr 31/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach
doktoranckich w roku akademickim 2012/2013
Działając na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365, ze zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr AR-001-7-I/2009
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia
2009 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz
trybu zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, objęte planem studiów i studiów
doktoranckich, związane z kształceniem studentów i doktorantów, ustalona została w oparciu
o koszty ponoszone w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów lub
studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach lub studiach doktoranckich z uwzględnieniem
kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów. Opłata za
powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych równa jest kosztowi jednej godziny
dydaktycznej. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach niestacjonarnych stanowi 50%
opłaty dla studiów stacjonarnych.
Tabela 1. Odpłatność za usługi edukacyjne na studiach
Opłata w zł
Lp.

Rodzaj opłaty

I.

Opłaty semestralne i opłaty za powtarzanie semestru:

Studia
niestacjonarne

Studia
stacjonarne

1.

FIZJOTERAPIA

3990

8016

2.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2500

4683

3.

TURYSTYKA I REKREACJA

1970

3747

4.

ZARZĄDZANIE

1370

2439

5.

STUDIA DOKTORANCKIE

-

1674

189

379

II.

Opłata za powtarzanie przedmiotu (za jeden przedmiot)

2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, związane z uczestnictwem w prowadzonych
w Akademii zajęciach nieobjętych planem studiów, określa tabela 2. Zajęcia te uruchamiane są

1

w danym semestrze pod warunkiem utworzenia minimum sześcioosobowej grupy studentów.
Dziekan dokonuje podziału na grupy zgodnie z zasadą symetrii liczebności osób w grupie.

Lp. Rodzaj zajęć
1.

2.

Tabela 2. Odpłatność za zajęcia nieobjęte planem studiów
Opłata
semestralna w zł

PRZEDMIOT:
- zajęcia realizowane w obiektach uczelni

758

- zajęcia realizowane poza obiektami

568

STUDIUM UZUPEŁNIAJĄCE:
- zajęcia realizowane w obiektach uczelni

758

- zajęcia realizowane poza obiektami

568

3.

STUDIUM ZAWODOWE

800

4.

ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW realizowane w ramach
funkcjonujących grup studenckich lub indywidualnie, bez tworzenia
dodatkowej grupy, obejmujące przedmioty umożliwiające uzyskanie
przygotowania pedagogicznego przez studentów studiów drugiego
stopnia kierunku wychowanie fizyczne, absolwentów innych niż
wychowanie fizyczne kierunków studiów pierwszego stopnia; pakiet
zajęć określany jest indywidualnie dla danego studenta przez dziekana.

800

§ 2.
Odpowiedzialni za realizację postanowień Zarządzenia są: prorektor właściwy do spraw dydaktyki,
dziekani oraz kwestor.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając
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