
Uchwała Nr 31/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów 

dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz § 24 i §25 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. Nr, poz. 1842), Senat Uczelni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 19 kwietnia 

2016 r., wprowadza następujące zmiany do uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów 

doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa, zwanej dalej „uchwałą”: 

 

1) zmienia się podstawę prawną wymienioną na wstępie uchwały z: 

 

„§ 24, § 25 i § 30 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1200) (…)” 

 

na: 

 

„§ 24 i §25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. Nr, poz. 1842) (…)” 

 

2) W § 1 uchwały dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

 

„Określone w załączniku do niniejszej uchwały wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego, obowiązujące 

w AWF Warszawa, spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym 

mowa na wstępie niniejszej uchwały.” 

 

3) W § 1 uchwały dodaje się ust. 6 o następującej treści: 

 

„W przypadku tłumaczeń na języki obce wydanych w AWF Warszawa dyplomów doktora i doktora habilitowanego, 

których wzory określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały, dopuszcza się dokonywanie niewielkich 

modyfikacji oraz rozszerzeń treści wzoru dyplomu, w tym wynikających z § 24 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa na wstępie niniejszej uchwały, w celu pełnego umożliwienia posiadaczowi 

dyplomu posługiwania się tym dokumentem w obrocie międzynarodowym.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora 

habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa pozostają bez zmian. Nie wprowadza się również żadnych 

zmian do załączników do ww. uchwały. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


