
Regulamin zaliczania programowych form wyjazdowych 

(obozy letnie, obozy zimowe, obóz wędrowny i wyjazdowe warsztaty specjalistyczne) 
obowiązuje od dnia 1 października 2020 roku 

 

ZASADY OGÓLNE 

 
 

 

Wszystkie formy wyjazdowe są obowiązkowe i stanowią element programu studiów w 

Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie. Wszelkie decyzje organizacyjne i dydaktyczne związane 

z formami wyjazdowymi podejmuje Dyrektor Instytutu (Dziekan). 

Uczestnictwo w obozach specjalistycznych i warsztatach specjalistycznych wyjazdowych daje 

możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień instruktorskich oraz dyplomów specjalności. 

Tylko pełne-czynne uczestnictwo w konkretnej formie wyjazdowej daje możliwość uzyskania 

powyższych uprawnień, związanych z programem obozu lub warsztatu.   

 Opłaty ponoszone za udział we wszystkich formach wyjazdowych, są dokonywane w 

dwóch wariantach terminowych. Wysokość tych opłat jest ustalana na podstawie umów 

Uczelni z dyrekcją instytucji, w których te formy są realizowane. Koszty rozkładane są na 

wszystkich studentów z danego rocznika studiów (Warszawa i Bielsko). 

Równolegle z dokonaniem wpłaty student ma obowiązek złożyć w terminie deklarację wyboru 

formy zaliczenia formy wyjazdowej.  

Obóz zimowy -  jeden turnus – limit miejsc dla studentów. 

Obóz letni – dwa turnusy – limity miejsc dla studentów. 

Obóz wędrowny – dwa turnusy – limity miejsc dla studentów. 

 

Studenci, którzy nie zdołają dokonać rezerwacji miejsca (ze względu na limit 

miejsc, przekroczony termin wpłaty, opieszałość w decyzji lub z innego powodu) będą 

mogli zaliczyć przedmiot – obóz w formie biernej – tj. po dokonaniu wpłaty i zaliczeniu 

na Platformie Egzaminacyjnej. 

Studenci studiujący w oparciu o Indywidualny Plan/Program Nauczania – formę 

zaliczenia uzgadniają indywidualnie z Dyrektorem Instytutu (Dziekanem) w ustalonych 

regulaminem terminach. 

Uzyskiwanie uprawnień instruktorskich odbywa się na podstawie uzyskania oceny: 

„bardzo dobry” wystawionej przez wykładowcę prowadzącego przedmiot w formie czynnej 

podczas obozu. 

Student wypełnia wniosek o przyznanie uprawnień instruktorskich, dostarcza fotografię 

w formacie 3,5 cm x 4,5 cm oraz wnosi opłatę 7.50 zł za książeczkę instruktorską.  

Student nie ponosi kosztów za przyznanie uprawnień i uzyskanie certyfikatu 

instruktora.  

 

 

 

 

 

 

 



FORMY WYJAZDOWE - Licencjat 

 
Obóz letni (programowo uczestniczą studenci I roku studiów licencjackich;         

po II-gim semestrze studiów) 
 

Uczestnictwo 

 

Studenci mają obowiązek uczestnictwa w programowym obozie letnim w 

wyznaczonym terminie. Obóz trwa 10 dni. Uczelnia w ramach opłaty zapewnia 

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, realizację programu oraz kadrę wykładowców. Dojazd na 

miejsce obozu studenci pokrywają ze środków własnych. Opłaty za uczestnictwo w obozie są 

dokonywane w terminach i w wysokości określonej w komunikacie na stronie internetowej 

Uczelni. Wszelkie decyzje organizacyjno-dydaktyczne w czasie trwania obozu podejmuje 

kierownik obozu.  

 

Warunki zaliczenia 

 

Studenci wybierają jedną z dwóch form zaliczenia obozu oraz przedmiotów 

realizowanych podczas jego przebiegu. 

Studenci w wyznaczonym okresie od 20 października do 31 marca składają pisemną 

deklarację dotyczącą formy zaliczenia obozu (forma czynna lub forma bierna) oraz dokonają 

wpłaty. Wpłaty mogą mieć charakter ratalny (dwie równe raty z zastrzeżeniem dokonania 

finalnej – pełnej sumy wpłaty uzupełniającej w terminie do 31 marca). 

Forma czynna – czynny udział studenta w obozie;  

Forma bierna – wyznaczenie studentowi alternatywnej formy zaliczenia obozu (tj. bez 

konieczności wyjazdu na obóz). Dyrektor Instytutu (Dziekan) określa warunki zaliczenia obozu 

(rodzaj zadania, termin rozliczenia się, itp.). Wybranie formy biernej nie zwalnia studenta z 

poniesienia pełnych kosztów uczestnictwa w obozie.  

Zaliczenie obozu w formie czynnej odbywa się na podstawie uzyskanych ocen 

cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych wchodzących w skład programu obozu. 

Ocenę końcową z obozu stanowi średnia arytmetyczna wszystkich cząstkowych ocen.  

Studenci mają możliwość zaliczenia obozu w następujący sposób: 

- dokonać wpłaty za formę wyjazdową w wyznaczonym terminie;  

- jednocześnie złożyć deklarację formy zaliczenia obozu w wyznaczonym terminie; 

- wziąć udział w obozie lub skontaktować się z Dyrektorem Instytutu(Dziekanem) w 

sprawie warunków zaliczenia obozu w formie biernej. 

- studenci, którzy zadeklarują czynny udział w obozie, a nie wezmą w nim udziału, nie 

uzyskają zaliczenia z przedmiotu i nie będą mogli uzyskać zgody w danym roku, na 

zaliczenie obozu w formie biernej, w takim przypadku kwota poniesiona za udział 

czynny w obozie przepada i powoduje konieczność poniesienia ponownych 100% 

kosztów udziału w obozie; ponadto ponoszą opłatę za powtarzanie przedmiotu; 

 

 

 

 

 

 

 



Studenci, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą uczestniczyć w obozie mają 

możliwość zaliczenia przedmiotu „Obóz letni” wg następujących zasad: 

- złożyć w wyznaczonym terminie podanie do Dyrektora Instytutu (Dziekana) z prośbą o 

wyrażenie zgody na wyznaczenie innej formy zaliczenia przedmiotu – formy biernej 

- dokonać wpłaty za obóz w kwocie ustalonej wg harmonogramu płatności wraz z 

deklaracją wyboru formy zaliczenia obozu w wyznaczonym terminie; 

- Dyrektor Instytutu (Dziekan) określa formę zaliczenia przedmiotu oraz pisemnie 

informuje studenta o podjętej decyzji; 

- Student na zaliczenie obozu letniego w formie biernej może uzyskać maksymalnie 

ocenę dobrą – nie ma możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich z dyscyplin 

realizowanych podczas obozu. 

 

Uzyskiwanie uprawnień 

 

Wszyscy studenci, którzy czynnie uczestniczą w obozie mają możliwość uzyskania 

uprawnień instruktorskich.   

Uzyskanie oceny bardzo dobrej od wykładowcy prowadzącego zajęcia w formie 

praktycznej jest równoznaczna z uzyskaniem uprawnień instruktorskich z danej dyscypliny.  

Realizacja uprawnień instruktorskich ma charakter fakultatywny.  

Lista uprawnień instruktorskich możliwych do uzyskania: 

- instruktor Nordic Walking 

- instruktor turystyki kajakowej 

- instruktor turystyki rowerowej 

- instruktor gier i zabaw 

- instruktor Beach Volleyball 

- instruktor streetbasket 

- Animator czasu wolnego (All-Round Animator) 

- instruktor atletyki terenowej 

- instruktor piłki nożnej 

- instruktor piłki ręcznej 

 

Podczas obozu letniego studenci realizują część praktyczną i teoretyczną programu 

instruktorskiego.  

Nadawanie uprawnień instruktorskich jest bezpłatne (uprawnienia instruktorskie, 

certyfikat instruktorski) 

 

Płatność: student jeżeli chce uzyskać legitymacje instruktorskie wnosi jedynie opłatę za 

każdą książeczkę instruktorską 7,50 zł. 

 

Obóz letni  
Koszt obozu 1610 złotych; wpłata w terminie: od 20 października do 31 marca;                                

 
Studenci, którzy nie zdołają dokonać rezerwacji miejsca (ze względu na limit 

miejsc, przekroczony termin wpłaty, opieszałość w decyzji lub z innego powodu) będą 

mogli zaliczyć przedmiot – obóz w formie biernej – tj. po dokonaniu wpłaty i zaliczeniu 

na Platformie Egzaminacyjnej. 

 

 



Obóz wędrowny (programowo uczestniczą studenci II roku studiów 

licencjackich;        po IV-tym semestrze studiów) 

 
Uczestnictwo 

 

Studenci mają obowiązek uczestnictwa w programowej wędrówce w wyznaczonym 

terminie. Wędrówka trwa 6 dni. Studenci dojeżdżają na miejsce zakwaterowania we własnym 

zakresie. Uczelnia w ramach opłaty zapewnia zakwaterowanie, śniadania i lunch-pakiety, 

realizację programu, wykładowcę, który nadzoruje jej przebieg oraz przewodników 

regionalnych. Dojazd na miejsce startu wędrówki oraz pozostałe wyżywienie w trakcie 

wędrówki studenci pokrywają ze środków własnych. Opłaty za uczestnictwo w wędrówce są 

dokonywane w terminach i w wysokości określonej w komunikacie na stronie internetowej 

Uczelni. Wszelkie decyzje organizacyjno-dydaktyczne w czasie wędrówki podejmuje 

kierownik wędrówki. 

 

Warunki zaliczenia 

 

Studenci wybierają jedną z dwóch możliwych form zaliczenia wędrówki oraz 

przedmiotów realizowanych podczas jej przebiegu. 

Studenci w wyznaczonym okresie od 20 października do 31 marca składają pisemną 

deklarację dotyczącą formy zaliczenia obozu (forma czynna lub forma bierna) oraz dokonają 

wpłaty. Wpłaty mogą mieć charakter ratalny (dwie równe raty z zastrzeżeniem dokonania 

finalnej – pełnej sumy wpłaty uzupełniającej w terminie do 31 marca). 

Forma czynna – czynny udział studenta w obozie wędrownym;  

Forma bierna – wyznaczenie studentowi alternatywnej formy zaliczenia obozu wędrownego 

(tj. bez konieczności wyjazdu na obóz wędrowny). Dyrektor Instytutu określa warunki 

zaliczenia obozu wędrownego (rodzaj zadania, termin rozliczenia się, itp.). Wybranie formy 

biernej nie zwalnia studenta z poniesienia pełnych kosztów uczestnictwa w obozie 

wędrownym.  

Zaliczenie obozu wędrownego w formie czynnej odbywa się na podstawie uzyskanych 

ocen cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych wchodzących w skład programu 

obozu wędrownego. 

Ocenę końcową z obozu wędrownego stanowi średnia arytmetyczna wszystkich 

cząstkowych ocen.  

Studenci mają możliwość zaliczenia obozu wędrownego w następujący sposób: 

- potwierdzić czynny lub bierny udział w obozie wędrownym składając deklarację w 

wyznaczonym terminie 

- dokonać wpłaty za udział w wyznaczonym terminie;  

- wziąć udział w obozie wędrownym lub skontaktować się z Dyrektorem Instytutu 

(Dziekanem) w sprawie warunków zaliczenia obozu wędrownego; 

- studenci, którzy zadeklarują czynny udział w obozie wędrownym, a nie wezmą w niej 

udziału, nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu i nie będą mogli uzyskać zgody w danym 

roku, na zaliczenie w formie biernej, w takim przypadku kwota poniesiona za udział 

czynny w obozie wędrownym przepada i powoduje konieczność poniesienia 

ponownych 100% kosztów udziału w obozie wędrownym; ponadto ponoszą opłatę za 

powtarzanie przedmiotu; 

- studenci, którym zostanie przyznana alternatywna (bierna) forma zaliczenia 

przedmiotu, nie mają prawa ubiegać się o uzyskanie uprawnień Instruktora Turystyki 



Kwalifikowanej oraz mają obowiązek przystąpić na Platformie Egzaminacyjnej do 

teoretycznego zaliczenia poszczególnych bloków realizowanych podczas wędrówki.  

Studenci, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą uczestniczyć w obozie wędrownym 

mają możliwość zaliczenia tego przedmiotu wg następujących zasad: 

- złożyć w wyznaczonym terminie podanie do Dyrektora Instytutu(Dziekana) prośbą o 

wyrażenie zgody na wyznaczenie innej formy zaliczenia przedmiotu; 

- dokonać wpłaty za obóz wędrowny w kwocie ustalonej wg harmonogramu płatności; 

- Dyrektor Instytutu(Dziekan) określa formę zaliczenia przedmiotu oraz pisemnie 

informuje studenta o podjętej decyzji; 

- Student na zaliczenie obozu wędrownego w formie biernej może na PE uzyskać 

maksymalnie ocenę dobrą – brak uzyskania uprawnień instruktorskich.  

 

 

Uzyskiwanie uprawnień 

 

Wszyscy studenci, którzy czynnie uczestniczą w obozie wędrownym mają możliwość 

(po uzyskaniu oceny BDB od wykładowcy prowadzącego) uzyskania uprawnień 

instruktorskich – Instruktor turystyki kwalifikowanej. Realizacja uprawnień instruktorskich ma 

charakter fakultatywny.  

Podczas obozu wędrownego studenci realizują część praktyczną i teoretyczną programu 

instruktorskiego.  

Nadawanie uprawnień instruktorskich jest bezpłatne (uprawnienia instruktorskie, 

certyfikat instruktorski) student jeżeli chce uzyskać legitymację instruktora turystyki 

kwalifikowanej wnosi jedynie opłatę za książeczkę instruktorską 7,50 zł.  

 

Obóz wędrowny                          
Wysokość opłaty 650 zł; płatność w terminie: od 20 października do 31 marca;  

 

 

Studenci, którzy nie zdołają dokonać rezerwacji miejsca (ze względu na limit 

miejsc, przekroczony termin wpłaty, opieszałość w decyzji lub z innego powodu) będą 

mogli zaliczyć przedmiot – obóz w formie biernej – tj. po dokonaniu wpłaty i zaliczeniu 

na Platformie Egzaminacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obóz zimowy – licencjat  
 

Uczestnictwo 

 

Studenci mają obowiązek uczestnictwa w programowym obozie zimowym w 

wyznaczonym terminie. Obóz trwa 7 dni. Uczelnia w ramach opłaty zapewnia zakwaterowanie, 

wyżywienie, realizację programu oraz kadrę wykładowców. Dojazd na miejsce obozu studenci 

pokrywają ze środków własnych. Opłaty za uczestnictwo w obozie są dokonywane w terminach 

i w wysokości określonej w komunikacie na stronie internetowej Uczelni. Wszelkie decyzje 

organizacyjno-dydaktyczne w czasie obozu podejmuje kierownik obozu. 

Koszty korzystania z wyciągów i ewentualne dojazdy na stok poza miejscem 

zakwaterowania pokrywają studenci. Szacowana kwota na wyciągi i dojazdy wynosi ok. 350 

zł. Studenci uczestniczą w zajęciach obozowych na własnym (lub wypożyczonym), 

kompletnym sprzęcie narciarskim). 

Przemieszczanie się na zajęcia, poza miejsce zakwaterowania, odbywa się wyłącznie 

transportem wynajętym dla grupy przez kierownika obozu, niedozwolone jest 

dojeżdżanie na zajęcia własnymi pojazdami lub środkami komunikacji publicznej.  

 

 

Warunki zaliczenia 

 

Studenci wybierają jedną z dwóch możliwych form zaliczenia obozu oraz przedmiotów 

realizowanych podczas jego przebiegu. 

Studenci w wyznaczonym okresie od 20 października do 31 stycznia składają pisemną 

deklarację dotyczącą formy zaliczenia obozu (forma czynna lub forma bierna) oraz dokonają 

wpłaty. Wpłaty mogą mieć charakter ratalny (dwie równe raty z zastrzeżeniem dokonania 

finalnej – pełnej sumy wpłaty uzupełniającej w terminie do 31 stycznia). 

Forma czynna – czynny udział studenta w obozie;  

Forma bierna – wyznaczenie studentowi alternatywnej formy zaliczenia obozu (tj. bez 

konieczności wyjazdu na obóz). Dyrektor Instytutu określa warunki zaliczenia obozu (rodzaj 

zadania, termin rozliczenia się, itp.). Wybranie formy biernej nie zwalnia studenta z poniesienia 

pełnych kosztów uczestnictwa w obozie.  

Zaliczenie obozu zimowego w formie czynnej odbywa się na podstawie uzyskanych 

ocen cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych wchodzących w skład programu 

obozu. 

Ocenę końcową z obozu stanowi średnia arytmetyczna wszystkich cząstkowych ocen. 

Studenci mają możliwość zaliczenia obozu w następujący sposób: 

- potwierdzić czynny lub bierny udział w obozie zimowym – złożyć deklarację formy 

zaliczenia; 

- dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie;  

- wziąć udział w obozie lub skontaktować się z Dyrektorem Instytutu (Dziekanem) w 

sprawie warunków zaliczenia obozu; 

- studenci, którzy zadeklarują czynny udział w obozie,  a nie wezmą w nim udziału, nie 

uzyskają oceny z przedmiotu i nie będą mogli uzyskać zgody w danym roku, na 

zaliczenie wyjazdu w formie biernej, w takim przypadku kwota poniesiona za udział 

czynny w obozie przepada i powoduje konieczność poniesienia ponownych 100% 

kosztów udziału w obozie; ponadto ponoszą opłatę za powtarzanie przedmiotu; 

 

Studenci, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą uczestniczyć w obozie mają 

możliwość zaliczenia przedmiotu „Obóz zimowy” wg następujących zasad: 



- złożyć w wyznaczonym terminie podanie do Dyrektora Instytutu(Dziekana) z prośbą o 

wyrażenie zgody na wyznaczenie innej formy zaliczenia przedmiotu – biernej; 

- dokonać wpłaty za obóz w kwocie ustalonej wg harmonogramu płatności; 

- Dyrektor Instytutu określa formę zaliczenia przedmiotu oraz pisemnie informuje 

studenta o podjętej decyzji; 

- Student na zaliczenie obozu zimowego w takiej formie może uzyskać maksymalnie 

ocenę dobrą – brak możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich.  

 

Uzyskiwanie uprawnień 

 

Wszyscy studenci, którzy czynnie uczestniczą w obozie mają możliwość uzyskania 

uprawnień instruktorskich.  Realizacja uprawnień instruktorskich ma charakter fakultatywny.  

Lista uprawnień instruktorskich możliwych do uzyskania: 

- instruktor nauki jazdy na nartach 

- instruktor nauki jazdy na snowboardzie 

- instruktor nauki pływania 

 

Podczas obozu zimowego studenci realizują część praktyczną i teoretyczną programu 

instruktorskiego.  

Na zakończenie obozu studenci uzyskują zaliczenie części praktycznej (instruktorskiej) 

natomiast egzamin teoretyczny (instruktorski) jest przeprowadzany na Platformie 

Egzaminacyjnej.  

Nadawanie uprawnień instruktorskich jest bezpłatne (uprawnienia instruktorskie, 

certyfikat instruktorski) + opłata za książeczkę instruktorską. 

Student jeżeli chce uzyskać legitymację instruktora wnosi jedynie opłatę za książeczkę 

instruktorską 7,50 zł.  

 

 

Studia licencjackie (obozy specjalistyczne) – terminy odnoszą się do wnoszonych opłat w 

aktualnym roku akademickim. 

 

Obóz zimowy  
Koszt obozu 1030 złotych; wpłata w terminie: od 20 października do 31 stycznia;  

    

 

Studenci, którzy nie zdołają dokonać rezerwacji miejsca (ze względu na limit 

miejsc, przekroczony termin wpłaty, opieszałość w decyzji lub z innego powodu) będą 

mogli zaliczyć przedmiot – obóz w formie biernej – tj. po dokonaniu wpłaty i zaliczeniu 

na Platformie Egzaminacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wyjazdowy Warsztat specjalistyczny – studia magisterskie 
 

Uczestnictwo 

 

Studenci mają obowiązek uczestnictwa w obowiązkowych wyjazdowych warsztatach 

specjalistycznych w wyznaczonych terminach. Studenci pokrywają koszty uczestnictwa w 

terminach i w kwotach określonych w komunikacie na stronie internetowej Uczelni. Studenci 

uczestniczą w jednej warsztatowej formie wyjazdowej w ramach swojej realizowanej 

specjalności. Termin wyjazdu po I-szym semestrze). 

Lista uprawnień specjalistycznych możliwych do uzyskania: 

- Trener przygotowania motorycznego z elementami dietetyki w sporcie lub, 

- Menedżer sportu (MS) 

Warsztat trwa 4 dni i jest integralną częścią specjalności. Uczelnia w ramach opłaty zapewnia 

zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu oraz kadrę wykładowców. Dojazd na 

miejsce warsztatu studenci pokrywają ze środków własnych. Wszelkie decyzje organizacyjno-

dydaktyczne w czasie warsztatu podejmuje kierownik warsztatu. 

Przemieszczanie się na zajęcia, poza miejsce zakwaterowania, odbywa się wyłącznie 

transportem wynajętym dla grupy przez kierownika warsztatu, niedozwolone jest 

dojeżdżanie na zajęcia własnymi pojazdami lub środkami komunikacji publicznej.  

 

Warunki zaliczenia 

 

Studenci wybierają jedną z dwóch możliwych form zaliczenia warsztatu oraz 

przedmiotów realizowanych podczas jego przebiegu. 

Studenci w wyznaczonym okresie od 20 października do 28 lutego składają pisemną 

deklarację dotyczącą formy zaliczenia warsztatu (forma czynna lub forma bierna) oraz 

dokonają wpłaty. Wpłaty mogą mieć charakter ratalny (dwie równe raty z zastrzeżeniem 

dokonania finalnej – pełnej sumy wpłaty uzupełniającej w terminie do 28 lutego). 

Forma czynna – czynny udział studenta w warsztacie;  

Forma bierna – wyznaczenie studentowi alternatywnej formy zaliczenia warsztatu (tj. bez 

konieczności wyjazdu na warsztat). Regulamin warsztatu określa warunki zaliczenia warsztatu 

(rodzaj zadania, termin rozliczenia się, itp.). Wybranie formy biernej nie zwalnia studenta z 

poniesienia pełnych kosztów uczestnictwa w warsztacie.  

Zaliczenie warsztatu w formie czynnej odbywa się na podstawie uzyskanych ocen 

cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych wchodzących w skład programu 

warsztatu. 

Ocenę końcową z warsztatu stanowi średnia arytmetyczna wszystkich cząstkowych 

ocen. Uzyskanie oceny niedostatecznej z jednej składowej, powoduje niezaliczenie warsztatu, 

a tym samym brak możliwości uzyskania dyplomu w realizowanej specjalności.  

Studenci mają możliwość zaliczenia warsztatu w następujący sposób: 

- dokonać wpłaty za formę wyjazdową w wyznaczonym terminie;  

- jednocześnie złożyć deklarację formy zaliczenia warsztatu; 

- wziąć udział w warsztacie lub skontaktować się z Dyrektorem Instytutu (Dziekanem)  

w sprawie warunków zaliczenia warsztatu; 

- studenci, którzy zadeklarują czynny udział w warsztacie, a nie wezmą w nim udziału, 

nie uzyskają zaliczenia z warsztatu i nie będą mogli uzyskać zgody w danym roku, na 

zaliczenie wyjazdu w formie biernej, w takim przypadku kwota poniesiona za udział 

czynny w warsztacie przepada i powoduje konieczność poniesienia ponownych 100% 

kosztów udziału w warsztacie; ponadto ponoszą opłatę za powtarzanie przedmiotu; 



- studenci, którym zostanie przyznana alternatywna (bierna) forma zaliczenia 

przedmiotu, nie mają prawa ubiegać się o dopuszczenie do egzaminów 

dyplomowego: Trener przygotowania motorycznego, Dietetyk w sporcie lub 

Menedżer sportu oraz mają obowiązek przystąpić na Platformie Egzaminacyjnej 

do teoretycznego zaliczenia poszczególnych bloków realizowanych na warsztacie. 
Studenci, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą uczestniczyć w warsztacie mają 

możliwość zaliczenia przedmiotu „Warsztat specjalistyczny” wg następujących zasad : 

- złożyć w wyznaczonym terminie podanie do Dyrektora Instytutu (Dziekana) z prośbą o 

wyrażenie zgody na wyznaczenie innej formy zaliczenia przedmiotu – formy biernej 

- dokonać wpłaty za warsztat w kwocie ustalonej wg harmonogramu płatności oraz 

złożenia deklaracji formy zaliczenia warsztatu; 

- Dyrektor Instytutu(Dziekan) w porozumieniu z kierownikiem specjalności określa 

formę zaliczenia przedmiotu oraz pisemnie informuje studenta o podjętej decyzji; 

- Student na zaliczenie warsztatu w formie biernej może uzyskać maksymalnie ocenę 

dobrą. 

Uzyskiwanie uprawnień 

 

Wszyscy studenci, którzy czynnie uczestniczą w warsztatach mają możliwość (po 

uzyskaniu pozytywnej oceny od wykładowcy prowadzącego), przystąpić do egzaminu 

dyplomowego z realizowanej specjalności.  Realizacja uprawnień ma charakter fakultatywny.  

Podczas warsztatu studenci realizują część praktyczną i teoretyczną programu specjalności. 

Podczas warsztatu studenci mogą uczestniczyć wyłącznie w zajęciach jednej wybranej 

specjalności. 

Na zakończenie warsztatu studenci uzyskują zaliczenie części praktycznej, natomiast egzamin 

teoretyczny jest przeprowadzany na Platformie Egzaminacyjnej.  

 

Studia magisterskie – wyjazdowe formy warsztatowe (warsztat Trenera Przygotowania 

Motorycznego z elementami Dietetyki w Sporcie, warsztat Menedżera Sportu) 

 

Wnoszenie opłat i składanie deklaracji wyboru formy zaliczenia warsztatu.  

 

Warsztat specjalistyczny (wyjazdowy) - (opłata i złożenia deklaracji formy zaliczenia do 

wyboru: bierne lub czynne zaliczenie) kwota 815 zł;  

Nadawanie dyplomów specjalistycznych(szkolenie) jest bezpłatne.  

Student jeżeli spełnia warunki nadania dyplomu wnosi jedynie opłatę za blankiet 

dyplomu i odpisy od dyplomuw wysokości 20 zł.  

 

  

Koszt warsztatu 815 złotych; wpłata w terminie: od 20 października do 28 lutego; + 

złożenie deklaracji formy zaliczenia (bierna lub czynna)                              

 
Brak wpłaty za warsztat lub brak złożenia deklaracji zaliczenia warsztatu w terminie do 

dnia 28 lutego eliminuje studenta z udziału w warsztacie oraz znajduje zastosowanie 

przepis o braku zaliczenia warsztatu, zastosowania opłaty za powtarzanie przedmiotu 

oraz braku możliwości odrobienia warsztatu w formie czynnej w następnym roku 

akademickim a tym samym braku możliwości przystąpienia do końcowego egzaminu 

dyplomowego w realizowanej przez siebie specjalności: Trener Przygotowania 

Motorycznego z elementami Dietetyki w sporcie lub Menedżera Sportu.   

 


