
Uchwała Nr 78/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 września 2015 roku 

 

 

w sprawie:   zmiany w załączniku do uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu z dnia 22 stycznia 2013 

roku dotyczącej zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów 

w AWF Warszawa (z późn. zm.) oraz w sprawie doprecyzowania opisu 

technicznego dyplomu ukończenia studiów 
 

 

§ 1 

 

Działając w związku z zapisami art. 167 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), a także § 7 ust. 1, § 10 

i in. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych 

elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz 

wzoru suplementu do dyplomu oraz § 93 ust. 2 i 3 Statutu AWF w Warszawie, Senat Uczelni, po 

rozpoznaniu na posiedzeniu odbywającym się w dniu 22 września 2015 roku wniosku Prorektora 

ds. Studenckich i Kształcenia, postanawia: 

 

1) Dokonać zmiany w załączniku do uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 

22 stycznia 2013 roku (nowy wzór dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa) 

polegającej na dodaniu kreski na podpis posiadacza dyplomu na stronie drugiej dyplomu. 

Zmieniona w wyżej wskazany sposób strona druga dyplomu stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. W pozostałym zakresie wzór dyplomu ukończenia studiów w AWF 

Warszawa zatwierdzony uchwałą Senatu AWF Warszawa Nr 54/2012/2013 z dnia 22 stycznia 

2013 roku pozostaje bez zmian.  

 

2) Doprecyzować opis techniczny dyplomu ukończenia studiów w sposób wskazany 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Nowy opis techniczny dyplomu ukończenia studiów 

nie zmienia zapisów dotychczasowego opisu, tylko uzupełnia i doprecyzowuje ich brzmienie 

w celu jednoznacznej interpretacji przez podmioty zewnętrzne. 

 

3) Zobowiązać Rektora Uczelni do przekazania niniejszej uchwały, wraz z załącznikami, 

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 167 ust. 1a Ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 2  

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 

Załącznik: 

1) Zmieniony wzór drugiej strony dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa. 

2) Uzupełniony i doprecyzowany opis techniczny dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa. 

 


