
 

 

SZANOWNI STUDENCI! 

 

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

bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się i postępowanie zgodnie z poniższą informacją. 

 

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU WIRTUALNA UCZELNIA 

 

Prosimy o zalogowanie się do systemu Wirtualna Uczelnia poprzez poniższy link: 

 

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

2. OPŁATA ZA ELEKTRONICZNĄ LEGITYMACJĘ STUDENTA  

Po zalogowaniu się do systemu Wirtualna Uczelnia prosimy o: 

  

a) pobranie indywidualnego numeru konta dla wniesienia opłaty za legitymację studenta wchodząc kolejno  

w zakładki - Dane studenta / Finanse.  

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

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

określonych w Ustawie i na zasadach zgodnych z obowiązującym Zarządzeniem Rektora oraz Uchwałą Senatu 

dotyczącymi opłat, wyłącznie na numery kont wskazane w systemie. 

b) wniesienie opłaty za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 22,00 zł:  

 

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

studenta należy wnieść tylko na konto jednego kierunku ponieważ legitymacja studencka jest wydawana  

w jednym egzemplarzu. 

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 celu szybkiego otrzymania legitymacji prosimy o jak najszybciej wniesienie opłaty.  

Przy odbiorze legitymacji prosimy posiadać wersję papierową potwierdzenia przelewu.   

 

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

już legitymacji studenckiej nie należy wnosić opłaty. 

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

poprzez złożenie stosownego wniosku do Dziekanatu danego Wydziału oraz wnosząc opłatę. 

 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, Sport, studia stacjonarne pierwszego stopnia – opłata za legitymację) 

 - w danych odbiorcy:  

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

 

3. OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH  

 

I. WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ BONIFIKATY 

 

Studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia studiujący od roku akademickiego 2019/20, zobowiązani są 

wnosić opłaty semestralne za zajęcia dydaktyczne w następujących wysokościach: 

 

studia drugiego stopnia:  
- kierunek fizjoterapia    2500,00 zł  
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

RATY 

 

1. 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. 

Podział na raty jest  wprowadzony dla wszystkich bez konieczności składania wniosku przez studenta. 

 

Wysokość rat dla danego kierunku:  

 na kierunku fizjoterapia studia niestacjonarne 2 stopnia   625,- zł  

 
 
 

BONIFIKATY ! 

 

W roku akademickim 2019/20, w przypadku dokonania opłaty jednorazowo, studentom przysługuje rabat: 
 

a) w wysokości 15% pod warunkiem uiszczenia opłaty za rok: 
 

- do dnia 10 października 2019 r. (opłata z bonifikatą 4250,00 zł) 
 
b)   w wysokości 10% po warunkiem uiszczenia opłaty za semestr zimowy: 

- do dnia 10 października 2019 r. (opłata z bonifikatą 2250,00 zł) 
 
Opłata za semestr letni nie podlega bonifikacie. 
 
Za datę zapłaty uważa się termin wpływu środków na konto Uczelni. W przypadku kiedy student dokona 
wpłaty jednorazowej z upustem ale opłata wpłynie do Uczelni po terminie wskazanym powyżej, bonifikata 
nie zostanie uznana a wpłata będzie traktowana jako ratalna i jej wysokość powinna być uzupełniona do 
wysokości pełnej opłaty za semestr lub rok. 
 

 

 

4. AKTY PRAWNE 

Prosimy o zapoznanie się z 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 -  student / dział obsługi studenta / studenci / sprawy finansowe / 

pliki do pobrania, lub wchodząc w poniższe linki: 

a. UCHWAŁA SENATU NR 124/2019 

http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/UCHWAlA_124_201

9_SENATU_dot__oplat_za_uslugi_edukacyjne.pdf 

b. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20/2019: 

http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/zarzadzenie_nr_20

_2019_Rektora_w_sprawie_oplat_za_uslugi_edukacyjne.pdf 

c. REGULAMIN STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU 

http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/Regulamin_studiow

_X_2019.pdf 

d. STATUT UCZELNI OBOWIĄZUJACY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU 

  http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/Statut.pdf 

http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/UCHWAlA_124_2019_SENATU_dot__oplat_za_uslugi_edukacyjne.pdf
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/UCHWAlA_124_2019_SENATU_dot__oplat_za_uslugi_edukacyjne.pdf
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/zarzadzenie_nr_20_2019_Rektora_w_sprawie_oplat_za_uslugi_edukacyjne.pdf
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/zarzadzenie_nr_20_2019_Rektora_w_sprawie_oplat_za_uslugi_edukacyjne.pdf
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/Regulamin_studiow_X_2019.pdf
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/Regulamin_studiow_X_2019.pdf
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/Statut.pdf


 

 

5. KONTROLA OPŁAT W SYSETMIE WIRTUALNA UCZELNIA  

 

Prosimy o kontrolowanie nadawanych oraz wnoszonych opłat w systemie Wirtualna Uczelnia przez cały okres 

trwania studiów zgodnie z poniższym: 

 

Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni prosimy 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 oraz całe saldo    

W kolorze czerwonym wskazana jest przekroczona suma zaległości do uregulowania w przypadku zalegania  

z opłatami na wszystkich kierunkach.  

 

6. WYSTAWIANIE FAKTUR VAT 

W przypadku konieczności otrzymania faktury vat prosimy wystąpić z wnioskiem w maksymalnym terminie  
do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów 
telefonicznie: nr tel.  61 835 51 22, listownie: na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, z dopiskiem Dział Obsługi Studenta - 
Sprawy finansowe student lub osobiście: pokój nr 128 Nowy Budynek Dydaktyczny. 

link do wniosku: 

http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/
Nowe%20wydziały/Prorektor_ds__Studiow_-_Wniosek_o_Fakture.pdf 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.106b i 106i) uczelnia 

wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, do 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości 

należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę 

(koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę 

usługi. 

Prosimy o bieżące śledzenie uaktualnianych informacji dotyczących finansów na stronie Działu Obsługi Studenta 

wchodząc kolejno  w zakładki Student / Dział Obsługi Studenta / Studenci / Sprawy Finansowe / Informacje, lub / Pliki  

do pobrania  

W przypadku blokady w otwarciu linków należy wcisnąć Ctrl i kliknąć na link. 

Komunikat jest również dostępny na stronie Uczelni wchodząc kolejno:  

student / dział obsługi studenta / studenci / sprawy finansowe / informacje 

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt: tel. 61 835 51 22, e-mail: kaczmarek.m@awf.poznan.pl 

Magdalena Kaczmarek 

Specjalista ds. obsługi finansowej studenta  

 

http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/Nowe%20wydziały/Prorektor_ds__Studiow_-_Wniosek_o_Fakture.pdf
http://www.dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202019%202020/Nowe%20wydziały/Prorektor_ds__Studiow_-_Wniosek_o_Fakture.pdf
mailto:kaczmarek.m@awf.poznan.pl

