
 1 

Zarządzenie Nr 3/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 4 października 2013 r. 

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji ds. analizy planów studiów i programów kształcenia oraz 

określenia szczegółowych zasad współpracy między Akademią Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a Narodowym Ukraińskim 

Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), 45 ust. 2 pkt 19 

w związku z pkt 14  Statutu AWF w Warszawie oraz na podstawie uchwały Nr 85/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 

czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy 

o współpracy naukowej i dydaktycznej z Narodowym Ukraińskim Uniwersytetem Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Kijowie, za zgodą wyrażoną przez wskazaną wyżej Uczelnię, powołuję 

Komisję ds. analizy planów studiów i programów kształcenia oraz  określenia szczegółowych 

zasad współpracy między Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie a Narodowym Ukraińskim Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Kijowie (zwaną dalej „Komisją”), w następującym składzie: 

 

1) Prof. AWF KRYSTYNA GÓRNIAK (AWF Warszawa),  

2) Prof. DMYTRO POLISZCZUK (AWF Warszawa), 

3) Dr PAWEŁ TARGOSIŃSKI (AWF Warszawa), 

4) Prof. JERZY NOWOCIEŃ (AWF Warszawa), 

5) Prof. CZESŁAW URBANIK(AWF Warszawa), 

6) Prof. MYROSLAV DUTCHAK (NUPESU), 

7) Prof. TETIANA KRUTSEVICH (NUPESU), 

8) Prof. IURII MICHUDA (NUPESU), 

9) Prof. OLGA BORYSOVA (NUPESU), 

10) Dr VIKTOR BOLOBAN (NUPESU). 

  

 

§ 2 

 

1. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć i inne osoby niebędące jej członkami, 

zaproszone przez przewodniczącego tej Komisji, o ile wymagają tego określone zadania. 

2. Komisja wybierze spośród swojego składu przewodniczącego, odpowiedzialnego za 

organizację i zwoływanie posiedzeń Komisji oraz sekretarza obsługującego posiedzenia 

Komisji. 

 

§ 3 

 

1.  Do zadań Komisji należy w szczególności: 
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1) analiza planów studiów i programów kształcenia w aspekcie możliwości wydawania 

wspólnego dyplomu ukończenia studiów i suplement do tego dyplomu przez obie 

Uczelnie, zgodnie z art. 168 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

2) określenie szczegółowych zasad współpracy między Uczelniami, 

3) określenie zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu potencjalnych wspólnych 

studiów, 

4) określenie zawartości merytorycznej potencjalnych wspólnych studiów, 

5) opracowanie wytycznych do regulaminu wspólnych studiów (m.in. warunki 

akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów), 

6) opracowanie stosowanej skali ocen lub sposobu jej przeliczania na skale krajów 

Uczelni będących stronami porozumienia, 

7) uzgodnienie rodzaju dyplomu, który będzie wydawany studentom, którzy ukończą 

wspólny program studiów, zgodnie z przepisami krajów uczelni będących stronami  

porozumienia, 

8) określenie formy, kwoty i terminu odpłatności za wspólne studia, 

9) określenie nazwy studiów (lub wspólnego programu kształcenia), nazwa kierunku, na 

jakim studia są prowadzone w każdym kraju, 

10) określenie języka prowadzenia studiów (język prowadzenia zajęć oraz język 

sprawdzania kompetencji, czyli prac zaliczeniowych, testów, egzaminów, itp.), 

11) określenie kryteriów naboru kandydatów na wspólne studia i kryteriów sprawdzenia 

ich kompetencji, 

12) określenie warunków uzyskania tytułu/stopnia (w tym określenie zasad wyboru 

uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu 

dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego). 

 

 

§ 4 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Wszelkie zmiany w składzie Komisji wymagają zmiany niniejszego zarządzenia. 

3. Komisja, po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, ulega 

rozwiązaniu poprzez odrębne zarządzenie Rektora.  

 

 

 

                   Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


