
Zarządzenie Nr 15/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 12 listopada 2014 r. 

 

w sprawie:  wprowadzenia procedury przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia, 

obowiązującej w AWF Warszawa, oraz wzoru protokołu przeglądu systemu 

zapewniania jakości kształcenia 

 

§ 1 

 

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

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu AWF 

Warszawa, w związku z brzmieniem § 7 pkt 3 oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr 71/2012/2013 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku 

w sprawie określenia polityki jakości, celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, 

organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu 

zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, 

a także wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości 

kształcenia, na wniosek Głównego Specjalisty ds. Jakości Kształcenia i w wyniku ustaleń 

poczynionych w sprawie przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia na posiedzeniu w dniu 

7 października 2014 r., wprowadzam procedurę przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia, 

obowiązującą  w AWF Warszawa, oraz wzór protokołu przeglądu systemu zapewniania jakości 

kształcenia, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 

  
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia AWF w Warszawie oraz Głównemu Specjaliście ds. Jakości Kształcenia, zgodnie z § 5 

ust. 3 pkt 5 i § 7 pkt 3 uchwały Nr 71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia polityki jakości, 

celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek 

odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz 

określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także wprowadzenia ogólnych zasad 

funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz zapisami zarządzenia 

Nr 84/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 

§ 3 

 

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

 

                   Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załączniki: 

1) procedura przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia, obowiązująca  w AWF Warszawa,  

2) wzór protokołu przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia. 


