
 
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

PLANUJE URUCHOMIENIE 

SPECJALIZACJI/KURSU 

TRENERA SPORTU Z ZAKRESU LEKKIEJ ATLETYKI-
CZ.SPECJALISTYCZNA 

DLA 

STUDENTÓW AWF W KRAKOWIE STUDIÓW II-GO STOPNIA  
Kierunek - Wychowanie Fizyczne 

  
WARUNKI KWALIFIKACJI: legitymacja instruktora sportu z LA i co najmniej roczny udokumentowany staż zawodowy lub 
udokumentowany co najmniej 5-letni staż zawodniczy.    

   

CZAS ROZPOCZĘCIA  : planowany - marzec 2021  (pod warunkiem utworzenia grupy) 
   

TRYB KURSU-zajęcia piątek-sobota-niedziela/30 godzin zajęć on-line/,60 godzin  zajęć praktycznych/   

  

MIEJSCE : obiekty AWF Kraków,   Al. Jana Pawła II 78   

   

ABSOLWENCI SPECJALIZACJI/KURSU OTRZYMUJĄ:   
dyplom trenera sportu AWF z zakresu LA wydany po ukończeniu ww .specjalizacji /kursu oraz zakończeniu studiów mgr z WF. 

  

KOSZT: KOSZT: Koszt specjalizacji dla studentów dla których jest to I-sza specjalizacja wynosi 810,00 złotych /koszt fakultatywny/.    

Koszt kursu dla studentów dla których jest to II-ga specjalizacja wynosi 1.480,00 zł.    
Płatne w ratach. 

  
WYMAGANE DOKUMENTY: 
   

Osoby, które nie złożyły dokumentów proszone są o ich przesłanie do CEZ -budynek główny Uczelni pawilon A, pok. 411 do dnia 
05.02.2021 r.  e-mailowo  

• druk zgłoszenia typu B   

• 1 zdjęcie . /3,5 cm x 4,5 cm /potrzebne dopiero po zakończeniu szkolenia w chwili składania wniosku o wydanie dyplomu/   

• Kopia legitymacji instruktora sportu z LA i co najmniej roczny udokumentowany staż zawodowy lub udokumentowany co   
najmniej 5-letni staż zawodniczy   

• Oświadczenie o niekaralności  

  

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela: Centrum Edukacji Zawodowej AWF,tel:12 683-14-46, lub 12 683-14-45 budynek główny 
Uczelni pawilon A, pok. 411.   
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego CEZ AWF od dnia 12.11.2020 roku do odwołania pracuje drogą mailową i 

telefoniczną   
Istnieje możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.   
Kontakt telefoniczny możliwy jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.   
Dyżur kierownika CEZ w środy od 11.00 do 12.00 pod telefonem.   

   

Informacji w sprawach dydaktycznych udziela: dr Wacław Mirek, adres: e-mail waclaw.mirek@awf.krakow.pl   

   

WAŻNE!!!!!  W przypadku rezygnacji  prosimy o jak najszybszą informację (e-mail lub telefon)    
Tel: /12/683-14-45,12/683-14-46,   e-mail studium@awf.krakow.pl 


