
Uchwała Nr 57/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 maja 2017 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 43/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany 

w załącznikach do uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 

22 stycznia 2013 roku dotyczącej zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia 

studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.)  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), a także § 7 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 279) oraz § 93 ust. 2 i 3 Statutu AWF w Warszawie, w związku 

z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2017 r. 

(DSW.ZSS.6031.2.2017.2.Eko) uwarunkowanego zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach 

Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1022 z późn. zm.), Senat AWF 

Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 16 maja 2017 roku, postanawia dokonać 

następujących zmian w uchwale Nr 43/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w załącznikach do 

uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 stycznia 2013 roku dotyczącej 

zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.), zwanej 

dalej „uchwałą”: 

 

1) § 1 pkt 1 uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

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

22 stycznia 2013 roku (z późn. zm.) - nowy wzór dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa - 

na str. 3 wzorów dyplomów ukończenia studiów (studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego 

stopnia), w miejsce „poziom kwalifikacji” należy umieścić znak graficzny (zawierający element 

graficzny oraz element tekstowy) informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, którego wzór 

został wprowadzony Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie 

wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do 

kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.” 

 

 

§ 2  

 

1. Zmiana wprowadzana niniejszą uchwałą (uzupełnienie znaku graficznego o element tekstowy) 

uwzględniona zostaje w zmienionym wzorze trzeciej strony dyplomu ukończenia studiów 

w AWF Warszawa - studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia oraz w uzupełnionym 

o zmianę we wzorze dyplomu ukończenia studiów opisie technicznym dyplomu ukończenia 

studiów w AWF Warszawa (uzupełnione o element tekstowy znaku graficznego wzory 

załączników do uchwały stanowią załączniki do niniejszej uchwały). Wskazane wyżej załączniki 

do niniejszej uchwały uwzględniają również zmiany wprowadzane Rozporządzeniem z dnia 

3 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 764) do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 



z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach 

Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

2. Senat AWF Warszawa postanawia zobowiązać Rektora AWF Warszawa 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. 

3. Pozostałe zapisy uchwały Nr 43/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w załącznikach do 

uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 stycznia 2013 roku dotyczącej 

zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.) oraz 

jej załączników pozostają bez zmian.  

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załączniki: 

1) Uzupełniony o element tekstowy znaku graficznego zmieniony wzór trzeciej strony dyplomu 

ukończenia studiów w AWF Warszawa - studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego 

stopnia. 

2) Uzupełniony o zmianę we wzorze dyplomu ukończenia studiów opis techniczny dyplomu 

ukończenia studiów w AWF Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


