
 

 

 

SZANOWNI STUDENCI! 

 

W związku z przyjęciem Państwa do grona studentów naszej Uczelni na studia niestacjonarne drugiego stopnia 

bardzo prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodne z poniższą informacją. 

 

Prosimy o:      

1. Zalogowanie się do systemu Wirtualna Uczelnia dla Studenta: 

 

Link: http://dos.awf.poznan.pl/index.php/wirtualna-uczelnia/wirtualna-uczelnia-informacje 

2. Pobranie indywidualnego numeru konta dla wniesienia opłaty za legitymację studenta wchodząc kolejno  

w zakładki - Dane studenta / Finanse.  

Na każdym kierunku, stopniu oraz formie studiowania numer konta jest inny. 
 

3. Wniesienie opłaty:  

 

a) Opłata za legitymację studenta: koszt  17.00 zł  

 

W przypadku przyjęcia Państwa na więcej niż jeden kierunek studiów, wpłatę za legitymację studenta należy 

wnieść tylko na konto jednego kierunku ponieważ legitymacja studencka jest wydawana w jednym 

egzemplarzu. Opłaty powinny wpłynąć  w nieprzekraczającym terminie do dnia 20.10.2016 roku. 

 

Wpłatę za legitymację studenta wnoszą wyłącznie osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na Uczelni 

innej niż AWF w Poznaniu. 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia Uczelni AWF w Poznaniu, którzy będą kontynuować studia  

na studiach drugiego stopnia naszej Uczelni zachowują legitymację studencką z pierwszego stopnia  

i nie wnoszą opłaty za nową.   

 

W przypadku podjęcia kolejnego kierunku studiów na naszej Uczelni będąc jej czynnym studentem i posiadania 

już legitymacji studenckiej (w tym z innej Uczelni) nie należy wnosić opłaty. 

Legitymacja jest wydawana ponownie w przypadku jej wymiany, zniszczenia lub zagubienia co należy zgłosić  

poprzez złożenie stosownego wniosku do Sekcji Obsługi Studenta danego Wydziału oraz wnosząc opłatę. 

 

b) Opłata za zajęcia dydaktyczne: 

 

Studenci studiów niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia studiujący od roku akademickiego 2016/2017 

zobowiązani są wnosić opłaty semestralne za zajęcia dydaktyczne w następujących wysokościach: 

 

1) na kierunku wychowanie fizyczne   1.900,- zł 

2) na kierunku fizjoterapia    2.500,- zł  

3) na kierunku sport    2.000,- zł 

4) na kierunku dietetyka    2.500,- zł  

5) na kierunku taniec    2.500,- zł 

6) na kierunku turystyka i rekreacja: 

a) dla studiów pierwszego stopnia   1.900,- zł 

b) dla studiów drugiego stopnia   2.000,- zł 

 

Studenci studiów niestacjonarnych mogą uiszczać opłatę semestralną w czterech równych ratach rozłożonych 

przez Uczelnię od całości kwoty za dany semestr, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca: 

za semestr zimowy w miesiącach październik, listopad, grudzień i styczeń danego roku akademickiego; 

za semestr letni w miesiącach luty, marzec, kwiecień i maj danego roku akademickiego. 

 

Dla każdego studenta kwota za semestr jest rozłożona na raty i nie trzeba o to dodatkowo wnioskować. 

W roku akademickim 2016/17, ze względu na późniejszy termin ogłoszenia wyników przyjęć  

na studia niestacjonarne, pierwsza rata za zajęcia dydaktyczne powinna być wniesiona  

do dnia 20.10.2016 roku natomiast pozostałe raty wg stałego harmonogramu. 

Poniżej podajemy wysokość rat dla danego kierunku:  

7) na kierunku wychowanie fizyczne   475,- zł 

8) na kierunku fizjoterapia    625,- zł  

9) na kierunku sport    500,- zł 

http://dos.awf.poznan.pl/index.php/wirtualna-uczelnia/wirtualna-uczelnia-informacje


 

 

10) na kierunku dietetyka    625,- zł  

11) na kierunku taniec    625,- zł 

12) na kierunku turystyka i rekreacja: 

a)dla studiów pierwszego stopnia   475,- zł 

b)dla studiów drugiego stopnia   500,- zł 

 

c) Kontrola przez Studenta wnoszonych opłat w systemie Wirtualna Uczelnia: 

 

Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni należy wejść kolejno w zakładki Dane studenta / finanse.  

 

Po rozwinięciu widoczne są opcje: 

 

- Numery kont studenta: 

dla danego kierunku numer konta jest inny  

- Rozrachunki studenta  

po rozwinięciu danego kierunku widoczne są bieżące zaległości na danym kierunku 

- Pokazuj rozliczone finanse  

po zaznaczeniu opcji oraz rozwinięciu danego kierunku widoczne są wszystkie nadane należności, naliczone 

odsetki oraz wniesione płatności   

 

W kolorze czerwonym wskazana jest suma zaległości do uregulowania w przypadku zalegania z opłatami na  

kilku kierunkach.  

 

3.  Przy regulowaniu płatności należy wpisać:  

- w tytule opłaty:  

nazwisko i imię studenta, kierunek, formę studiowania, stopień studiów oraz opis czego dotyczy wpłata. 

(np. Kowalska Anna, fizjoterapia, studia niestacjonarne drugiego stopnia – opłata za 1 ratę studiów) 

- w danych odbiorcy:  

 AWF w Poznaniu, 61-871 Poznań, u. Królowej Jadwigi 27/39 

 

c) Prosimy regulować należności osobno czyli opłatę za zajęcia dydaktyczne oraz legitymację studenta.  

 

d) Przekroczenie terminu płatności za legitymację studenta może spowodować dłuższe oczekiwanie przez 

Państwa na wydanie jej przez Uczelnię. 

 

4. Zapoznanie się z treścią zapisów dotyczącą regulowania opłat dla studentów studiów niestacjonarnych 

oraz treścią aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych regulującą zasady pobierania opłat za świadczone 

przez Uczelnię usługi edukacyjne,  znajdującą się na stronie Działu Obsługi Studenta wchodząc kolejno w 

zakładki -  Dla Studenta / Dział Obsługi Studenta / Studenci / Sprawy Finansowe / Informacje, lub wchodząc w 

poniższe linki.  

Informacje:http://www.dos.awf.poznan.pl/index.php/studenci/stud-sprawy-finansowe/stud-sprawy-finansowe-
informacje 

Pliki do pobrania:  http://www.dos.awf.poznan.pl/index.php/studenci/stud-sprawy-finansowe/stud-sprawy-

finansowe-pliki-do-pobrania 

Podane na Wirtualnej Uczelni indywidualne numery kont studenta są inne na każdym  kierunku, 

stopniu oraz formie studiów i obliguje to Państwa do wnoszenia opłat edukacyjnych określonych  

w Ustawie i na zasadach zgodnych z obowiązującym Zarządzeniem Rektora dotyczącym opłat, wyłącznie na 

numery kont wskazane w systemie. 

Prosimy o bieżące śledzenie uaktualnianych informacji dotyczących finansów. 

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt: 

tel. 61 835 51 22 

e-mail: kaczmarek.m@awf.poznan.pl 
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