
Zarządzenie Nr 39/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

w sprawie:     zmian w wybranych załącznikach do zarządzenia rektora nr 69/2013/2014 

z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu 

ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa   
 

§ 1 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a w związku z art. 132 ust. 3 i in. Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. 

zm.), w związku z zapisami uchwały nr 27/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie 

przekazania kompetencji do ustalania i modyfikacji obowiązujących w AWF Warszawie 

wzorów ankiet Rektorowi Uczelni, wprowadzam, na wniosek Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, wymienione niżej zmienione załączniki (ankiety) do zarządzenia 

nr 69/2013/2014 z dnia 16 września 2014 r.: 

1) załącznik - Ankieta dla kandydatów na studia I stopnia w AWF Warszawa,  

2) załącznik - Ankieta dla kandydatów na studia II stopnia w AWF Warszawa,  

3) załącznik - Ocena Biblioteki (zmieniający i łączący dwa wcześniejsze załączniki – 

„Ocena Biblioteki Głównej przez użytkowników” oraz „Ocena jakości pracy 

Biblioteki WWFiS w Białej Podlaskiej”). 

 

§ 2 

Zmodyfikowane wzory ankiet uzyskały pozytywną opinię oraz rekomendację  Uczelnianej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia i stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, 

 

§ 3 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia rektora nr 69/2013/2014 z dnia 16 września 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF 

Warszawa oraz jego załączników pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

                                                                                      Rektor  

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  

Załączniki – zmodyfikowane ankiety: 

1) Ankieta dla kandydatów na studia I stopnia w AWF Warszawa  

2) Ankieta dla kandydatów na studia II stopnia w AWF Warszawa   

3) Ankieta „Ocena Biblioteki” 


