
Zarządzenie Nr 15/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 6/2013/2014 

z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie 
 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 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, wymieniony niżej 

zmodyfikowany załącznik nr 1 (ankietę) do uchwały Senatu AWF Warszawa 

Nr 6/2013/2014 z dnia 22 października 2013 r. (z późn. zm.) pod nazwą: „Zawodowe losy 

absolwentów AWF Warszawa”. 

2. Prostuje oczywistą pomyłkę pisarską w uchwale Nr 6/2013/2014 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 

roku w sprawie określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (i w konsekwencji również w § 1 ust. 2 

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 

(…)), polegającą na błędnym (Nr 6/2012/2013) zanumerowaniu uchwały -  numeracja ww. 

uchwały winna brzmieć „Nr 6/2013/2014”. 

 

§ 2 

 

Zmodyfikowany wzór ankiety, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, uzyskał 

pozytywną opinię oraz rekomendację Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 6/2013/2014 z dnia 22 października 

2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych 

absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pozostają bez zmian. 

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

Termin wprowadzenia zmodyfikowanej ankiety: „Zawodowe losy absolwentów AWF 

Warszawa” określa Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

  

                                                                                                                 Rektor 

 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

Załącznik: 

1) Zmodyfikowana ankieta: „Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa”. 


