
 

 

 

SZANOWNI STUDENCI! 

 

W związku z przyjęciem Państwa do grona studentów naszej Uczelni na studia stacjonarne pierwszego 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 od Państwa powinny wpłynąć  w nieprzekraczającym terminie: 

Studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji  

 

 1 nabór do dnia 14.09.2016 roku.  

 2 nabór do dnia 23.09.2016 roku.  

 

W przypadku przyjęcia Państwa w późniejszych terminach niż ww. nabory opłatę należy wnieść   

w terminie bieżącym. 

 

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) 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 stacjonarne pierwszego stopnia – opłata za legitymację) 

- w danych odbiorcy:  

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

 

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

Państwa na wydanie jej przez Uczelnię. 

 

b) 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 oraz wniesione 

płatności   

 

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


 

 

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

kilku kierunkach.  

 

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

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 

 

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

