
Uchwała Nr 81/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 września 2017 roku 

 

 

w sprawie:   zmian w uchwale Nr 65/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad ustalania 

zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk 

oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018  
 

 

§ 1 

 
 

Na podstawie art. 130 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1 Statutu AWF Warszawa, Senat Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 

18 września 2017 r., uchwala następujące zmiany w uchwale Nr 65/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, 

wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 

w roku akademickim 2017/2018, zwanej dalej „uchwałą”: 

 
1) We wstępie uchwały skreśla się zapis: „oraz przepisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063)”. 

 

2) W § 3 uchwały dodaje się, po ust. 2, nowy ust. 2a o następującym brzmieniu: 

 

„Zajęcia prowadzone na studiach doktoranckich począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2017/2018 przelicza się stosując mnożnik 0,5. Zajęcia prowadzone na studiach doktoranckich dla 

cykli kształcenia, które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2017/2018, przelicza się stosując mnożnik 

1.”  

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 65/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2017/2018  pozostają bez zmian.  

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


