
Uchwała Nr 8/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 listopada 2015 roku 

 

w sprawie:  zmian w tytule oraz w załączniku do uchwały Nr 66/2012/2013 Senatu AWF 

w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej 

elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenie ankiety 

dotyczącej nakładu pracy studenta oraz przyjęcia zmian w niektórych innych 

uchwałach Senatu AWF w Warszawie 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 82 ust. 5 Statutu AWF Warszawa, 

realizując założenia uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytyczne Rektora i wnioski 

dziekanów wydziałów, Senat Uczelni, po rozpoznaniu na posiedzeniu odbywającym się w dniu 17 listopada 

2015 roku wniosku Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, postanawia: 

 

1) Dokonać zmiany tytułu uchwały Nr  66/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku, na: „ w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej elementem systemu 

oceny nauczycieli akademickich”. Zmianę tytułu uchwały uwzględnia się również w innych jej 

częściach oraz tytule jej załącznika. 

 

2) Wykreśla się zdanie drugie w § 1 uchwały Nr  66/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku. 

 

3) Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały Nr  66/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku. Nowe brzmienie załącznika 

do ww. uchwały, po wprowadzonych zmianach, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Wprowadzone zmiany w załączniku do uchwały Nr  66/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku uzyskały akceptację 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 

§ 2 

 

Skutki prawne wynikające z wprowadzonych do załącznika do uchwały Nr  66/2012/2013 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku zmian, uwzględnia 

się w  § 1 uchwały Nr 27/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania kompetencji do ustalania i modyfikacji 

obowiązujących w AWF w Warszawie wzorów ankiet Rektorowi Uczelni, w porozumieniu z Uczelnianą 

Komisją ds. Jakości Kształcenia, w związku z brzmieniem § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 12 ust. 5 uchwały Nr 

71/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia polityki 

jakości, celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek 

odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich 

kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania 

uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. Uwzględnienie skutków prawnych niniejszej 

uchwały oraz jej załącznika polega na tym, iż upoważnioną do określenia wzoru narzędzia do badania opinii 

studentów i doktorantów AWF Warszawa w zakresie oceny prowadzenia przez nauczyciela akademickiego 

zajęć dydaktycznych będzie dana jednostka, w której przedmiotowe badania będą prowadzone, a nie Rektor 

Uczelni. W zakresie zatem, w którym uchwała Nr 27/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2014 roku mówi o przekazaniu kompetencji Rektorowi 

Uczelni do ustalania i modyfikacji obowiązujących w AWF w Warszawie wzorów ankiet służących do 

badania opinii studentów i doktorantów AWF Warszawa w zakresie oceny prowadzenia przez nauczyciela 

akademickiego zajęć dydaktycznych - zapisy te uchyla się. 



§ 3 

 

Skutki prawne wynikające z wprowadzonych do załącznika do uchwały Nr  66/2012/2013 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku zmian uwzględnia 

się w  tekście uchwały Nr 71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia polityki jakości, celów uczelnianego 

systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za 

działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu 

odpowiedzialności, a także wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu 

zapewniania jakości kształcenia. Uwzględnienie skutków prawnych polega na tym, iż: 

1) § 5 ust. 3 pkt 2 ww. uchwały uzyskuje brzmienie: „opracowanie wytycznych dotyczących systemu 

ankietyzacji i sprawozdawczości, w tym opracowanie odpowiednich wzorów, formularzy 

i harmonogramów, z zachowaniem uprawnień poszczególnych jednostek do ustalania wzorów narzędzi 

służących do badania opinii studentów i doktorantów w zakresie oceny prowadzenia przez nauczyciela 

akademickiego danych zajęć dydaktycznych,”, 

2) § 12 ust. 5 ww. uchwały uzyskuje brzmienie: „Wzory ankiet oraz zasady, tryb ankietyzacji 

i harmonogram badań ankietowych zostaną przyjęte odpowiednimi zarządzeniami rektora lub zostaną 

ustalone przez inny organ Uczelni lub jej jednostkę organizacyjną, w zakresie uzyskanych przez tę 

jednostkę kompetencji.” 

 

§ 4 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Senatu Uczelni Nr  66/2012/2013 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej 

elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenia ankiety dotyczącej nakładu 

pracy studenta oraz innych uchwał wymienionych w § 2 i 3 niniejszej uchwały pozostają bez zmian. 

2. Senat, w związku z wprowadzonymi do załącznika do uchwały Nr  66/2012/2013 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku zmianami, 

upoważnia Rektora do wprowadzenia stosownych, wynikających z niniejszej uchwały zmian, do 

wydanych przez siebie zarządzeń lub ich załączników, w szczególności: 

1) Załącznika do zarządzenia Nr 14/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych 

w zakresie zapewniania jakości kształcenia obowiązujących  w AWF Warszawa, 

2) Zarządzenia Nr 69/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

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

sprawozdawczości w AWF Warszawa, 

3) Zarządzenia Nr 31/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów ankiet 

obowiązujących w AWF Warszawa opracowanych w porozumieniu z Uczelnianą Komisją 

ds. Jakości Kształcenia, 

4) Zarządzenia Nr 70/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 

§ 5 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załącznik: 

1) Zmieniony załącznik do uchwały Senatu Uczelni Nr  66/2012/2013 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej 

elementem systemu oceny nauczycieli akademickich. 


