
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 32/2017/2018 

                        Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 kwietnia 2018 roku 

 

 

 

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmian do 

obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

(z późn. zm.) 

 

 

 

1) W § 10 Regulaminu ust. 3 zmienia brzmienie z: 

 

„Doktorant ubiegający się o przyznanie IPS zobowiązany jest złożyć uzasadniony wniosek oraz 

dołączyć wskazane przez kierownika studiów doktoranckich dokumenty.” 

 

na: 

 

„Doktorant ubiegający się o przyznanie IPS zobowiązany jest złożyć uzasadniony wniosek oraz 

dołączyć wskazane przez kierownika studiów doktoranckich dokumenty, chyba że IPS jest 

przyznawany odgórnie przez kierownika studiów doktoranckich wszystkim doktorantom danego 

rocznika studiów.” 

 

 

2) W § 17 Regulaminu ust. 1 zmienia brzmienie z: 

 

„Doktorant w ramach praktyk zawodowych ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin dydaktycznych 

rocznie (i nie mniejszym niż 10 godzin rocznie) oraz opracowywania konspektów i materiałów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.” 

 

na: 

 

„Doktorant w ramach praktyk zawodowych ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin dydaktycznych 

rocznie (i nie mniejszym niż 10 godzin rocznie) oraz opracowywania konspektów i materiałów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Praktyki zawodowe w ramach studiów 

doktoranckich mogą być realizowane wyłącznie w AWF Warszawa.” 

 

 

3) W § 21 Regulaminu skreśla się ust. 8. 
 

4) W § 22 ust. 2 Regulaminu przed słowem „przyczynie” dodaje się wyraz „o”. 

 

5) W § 26 Regulaminu ust. 4 zmienia brzmienie z: 

 

„Uczestnik studiów doktoranckich, który wypełnił wszystkie ich rygory, poza obroną pracy, może 

w ciągu 3 lat przystąpić do obrony bez ponoszenia kosztów.” 

 

na: 



 

„Uczestnik studiów doktoranckich, który wypełnił wszystkie ich rygory (w tym w trakcie trwania 

tych studiów otworzył przewód doktorski), poza obroną pracy, może w ciągu 3 lat przystąpić do 

obrony bez ponoszenia kosztów.” 

 

 

 

Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie 

pozostają bez zmian.  

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


