
                                                   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/2012/2013  

                        Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 23 kwietnia 2013 roku 

 

 

 

Wykaz zmian wprowadzonych do obowiązującego Regulaminu Studiów z dnia 17 marca 2009 

roku (z późn. zm.)  
 

Wykaz zawiera zmiany merytoryczne. Nie wpisano zmian interpunkcyjnych. Wprowadzone zmiany 

zmieniają również w niektórych miejscach numerację wewnętrzną ustępów lub punktów w poszczególnych 

paragrafach. 

 

1. W § 1 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: 

 

„2. Użyte w Regulaminie Studiów określenia oznaczają: 

1) studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego 

stopnia; 

2) studia drugiego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający, co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem 

kwalifikacji drugiego stopnia; 

3) poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia; 

4) studia międzyobszarowe – studia obejmujące, co najmniej dwa obszary kształcenia i 

prowadzące do uzyskania dyplomu, na co najmniej jednym kierunku studiów, 

prowadzonym w Uczelni; 

5) studia międzywydziałowe – tryb studiów umożliwiający realizację interdyscyplinarnych 

programów studiów w oparciu o ofertę dydaktyczną z różnych obszarów wiedzy; 

6) studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której program studiów jest 

realizowany w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów, w wymiarze określonym dla tej formy studiów;  

7) studia niestacjonarne – inna forma studiów niż stacjonarne;  

8) immatrykulacja – akt przyjęcia w poczet studentów Uczelni; 

9) kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, 

realizowana w Uczelni w sposób określony przez program kształcenia; 

10) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych 

w procesie kształcenia przez studenta; 

11) kwalifikacje – efekty kształcenia poświadczone dyplomem; 

12) kwalifikacje pierwszego stopnia – efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, 

zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata i profilu kształcenia, 

potwierdzony odpowiednim dyplomem; 

13) kwalifikacje drugiego stopnia – efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, 

zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra i profilu kształcenia, 

potwierdzony odpowiednim dyplomem; 

14) profil kształcenia – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu 

przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący 

moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności 

teoretycznych; 

15) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych, jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 

niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 
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16) plan studiów – opis realizacji programu studiów, tj. łącznego czasu trwania studiów z 

podziałem na semestry studiów, zawierającego moduły kształcenia oraz przedmioty i 

związane z nimi zajęcia wraz z wymiarem czasowym oraz przypisaną im liczbą 

punktów ECTS i formą zaliczania;  

17) program kształcenia – opis przyjętych przez radę wydziału spójnych efektów 

kształcenia, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów; 

18) moduł kształcenia – przedmiot lub grupa przedmiotów mające przyporządkowaną 

liczbę punktów ECTS; 

19) przedmiot – element programu studiów obejmujący określone treści tematyczne 

realizowany w formie zajęć dydaktycznych, w szczególności w formie wykładu, 

laboratorium, ćwiczeń, konwersatorium, seminarium, praktyki, określonych w 

programie studiów; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć; 

przedmiot lub grupa przedmiotów może stanowić moduł kształcenia, dla którego 

przypisano w programie kształcenia zakładane efekty kształcenia;  

20) sesja egzaminacyjna – okres obejmujący sesję egzaminacyjną oraz sesję egzaminacyjną 

poprawkową; 

21) rada wydziału – organ kolegialny właściwy dla wydziału prowadzącego studia; 

22) rok akademicki – okres kalendarzowy, w którym prowadzone są zajęcia oraz egzaminy i 

zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie kształcenia;  

23) rok studiów – jednostka zaliczeniowa w realizacji planu studiów;  

24) rozkład zajęć – zatwierdzony przez dziekana harmonogram zajęć w określonym 

semestrze roku akademickiego; 

25) student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia; 

26) prowadzący przedmiot – nauczyciel akademicki upoważniony do prowadzenia 

przedmiotu przewidzianego w programie studiów.”. 

 

2. W § 2 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„5. Przebieg studiów i wyniki w nauce osiągane przez studenta dokumentowane są w 

protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz w kartach okresowych osiągnięć 

studenta lub w indeksie. Sposób dokumentowania przebiegu studiów i wyników w nauce 

osiąganych przez studenta określa dziekan właściwego wydziału.”. 

 

3. W § 4 ust. 1-3 uzyskują następujące brzmienie:  

„1. Studenci Akademii tworzą samorząd studentów. Uczelniana rada samorządu studentów 

jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów. 

2. Uczelniana rada samorządu studentów działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego 

przez senat Akademii pod względem jego zgodności z ustawą i statutem.  

3. Uczelniana Rada Samorządu Studentów prowadzi na terenie Akademii działalność w 

zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych.”. 

 

4. W § 5 ust. 3 i 4 uzyskują następujące brzmienie:  

„3. W Akademii mogą być prowadzone studia międzyobszarowe i międzywydziałowe. 

4. W Akademii kształcenie może być realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.”. 

 

5. W § 6 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, 

przy czym zajęcia dydaktyczne mogą rozpocząć się we wcześniejszym terminie.”. 

 

6. Ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie:  

„3. Rektor na wniosek uczelnianej rady samorządu studentów może ustanowić w danym roku 

akademickim 3 dni wolne oraz godziny wolne od zajęć dla studentów w wymiarze 
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nieprzekraczającym 24 godzin zajęć dydaktycznych rocznie.”. 

 

7. W § 7 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie:  

„3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów określa 

organizacja roku akademickiego. Organizację roku akademickiego ustanawia rektor na 

wniosek dziekanów wydziałów w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu studentów 

na mocy zarządzenia wydanego do 3 miesięcy przed rozpoczęciem roku 

akademickiego.”. 

 

 

8. Ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie:  

„5. W uzasadnionych przypadkach dziekan w porozumieniu z rektorem oraz wydziałową radą 

samorządu studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego.”. 

 

9. Ust. 7 i 8 uzyskują następujące brzmienie:  

„7. Harmonogram egzaminów sesji zimowej i letniej oraz zasady i formy zaliczenia praktyk 

i obozów określa dziekan wydziału. 

8. Podstawowym językiem nauczania w Akademii jest język polski. Na zasadach określonych 

przez radę wydziału zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Rada 

wydziału może również dopuścić do przeprowadzania sprawdzianów efektów kształcenia 

oraz egzaminów dyplomowych w języku obcym.”. 

 

10. W § 9 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków jednoczesnego studiowania oraz 

rozwijania indywidualnych zainteresowań sportowych, naukowych, organizacyjnych 

na rzecz Uczelni, wprowadza się Indywidualny Tok Studiów (ITS) oraz Indywidualny 

Plan Studiów (IPS).”. 

 

11. Ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie:  

„3. Wnioski o przyznanie ITS lub IPS należy złożyć w terminie do 10 dni od chwili 

rozpoczęcia semestru. Złożenie wniosku nie zwalnia studenta z uczestnictwa w 

zajęciach na ogólnych zasadach. Studenci ubiegający się o przyznanie IPS z tytułu 

pełnienia funkcji w organizacjach studenckich Akademii zobowiązani są do złożenia 

wniosku w terminie do 7 dni od zakończenia wyborów lub powołania do pełnienia danej 

funkcji.”. 

 

12. Dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:  

„4. Lista studentów, którym przyznano prawo do ITS lub IPS w danym roku akademickim 

podawana jest do wiadomości kierownikom zakładów w terminie 14 dni od 

rozpoczęcia semestru.”. 

 

13. Ust. 5 i 6 (dotychczasowy 4 i 5) uzyskują następujące brzmienie:  

„5. Studenci posiadający ITS przedkładają dziekanowi wydziału do zatwierdzenia roczny 

indywidualny plan studiów, pozostali studenci - semestralny indywidualny plan 

studiów. Okres realizacji rocznego ITS kończy się 15 września, zaś semestralnego IPS 

– 15 kwietnia dla semestru zimowego i 15 września dla semestru letniego.  

6. Kierownicy zakładów ustalają dla studentów, którym przyznano ITS lub IPS, formy 

i terminy odbywania zajęć programowych, udział w obozach i praktykach, zaliczenia 

i egzaminy, a w przypadku ITS do zwolnienia z obowiązku ich odbywania włącznie.”. 

 

14. Dotychczasowy ust. 6 skreśla się. 
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15. W ust. 10 punkt 2 (dotychczas 4) uzyskuje następujące brzmienie. 

„2) legitymują się wysokimi osiągnięciami sportowymi na poziomie międzynarodowym 

w sportach olimpijskich lub nieolimpijskich (igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie, 

mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, uniwersjada, puchar świata, puchar Europy, 

rozgrywki międzynarodowe w grach sportowych),”. 

 

16. Dotychczasowe punkty 2, 3 skreśla się. 

 

17. Dodaje się punkty 3 i 4 o następujących brzmieniach:  

„3) byli medalistami mistrzostw Polski w sportach olimpijskich lub nieolimpijskich w roku 

akademickim poprzedzającym ubieganie się o ITS, 

4) są czynnymi zawodnikami drużyn gier zespołowych występujących, co najmniej na 

poziomie I ligi rozgrywkowej - dotyczy roku akademickiego, w którym studenci 

uczestniczą w rozgrywkach,”.  

 

18. Dotychczasowy punkt 5 skreśla się. 

 

19. Punkt 5 (dotychczas 6) uzyskuje następujące brzmienie. 

„5) aktywnie działają w organach kolegialnych Akademii lub Uczelnianej Radzie Samorządu 

Studentów albo współpracują na zasadach wolontariatu w ramach międzynarodowych 

programów wymiany studentów.”. 

 

20. Dotychczasowy punkt 7 skreśla się. 

 

21. Ust. 11 i 12 uzyskują następujące brzmienie:  

„11. Student ubiegający się o przyznanie ITS zobowiązany jest złożyć uzasadniony 

wniosek oraz opinię polskiego związku sportowego lub Zarządu Klubu Sportowego 

AZS-AWF Warszawa lub Zarządu Klubu Sportowego AZS AWFiS Biała Podlaska, a 

w przypadku osób, którym ITS ma być przyznany na podstawie ust. 10 pkt 5 - opinię 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, potwierdzającą aktywność studenta na rzecz 

społeczności akademickiej. 

12. ITS może być przyznany od drugiego semestru studiów. W przypadku studentów, o 

których mowa w ust. 10 pkt. 1 i 2 dziekan może przyznać ITS od I semestru studiów 

oraz wyrazić zgodę na rozłożenie jednego roku studiów na okres 2 lat lub dłużej.”. 

 

22. Dotychczasowy ust. 13 skreśla się. 

 

23. W ust. 13 (dotychczasowy 12) dodaje się punkt 1 o następującym brzmieniu:  

„1) posiadają pierwszą klasę sportową w sportach olimpijskich lub pierwszą klasę sportową, 

klasę mistrzowską krajową albo międzynarodową w sportach nieolimpijskich,”. 

 

24. Dotychczasowe punkty 1-3 otrzymują odpowiednio numerację 2-4. 

 

25. Dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu:  

„5) aktywnie działają w organach kolegialnych Akademii, uczelnianej radzie samorządu 

studentów oraz współpracują na rzecz studentów cudzoziemców w ramach 

międzynarodowych programów wymiany,”. 

 

26. Dotychczasowy punkt 4 otrzymuje numerację 6. 

 

27. Punkt 7 i 8 uzyskują następujące brzmienie:  

„7) wychowują dzieci, 
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8) aktywnie działają na zasadach wolontariatu na rzecz organizacji i osób 

niepełnosprawnych.”. 

 

28. Dotychczasowy ust. 15 otrzymuje numerację 14. 

 

29. Ust. 15 (dotychczasowy 16) uzyskuje następujące brzmienie:  

„15. Student ubiegający się o przyznanie IPS zobowiązany jest złożyć uzasadniony wniosek 

oraz dołączyć wskazane przez dziekana dokumenty: 

1) w przypadku studentów sportowców - opinię polskiego związku sportowego lub 

Zarządu Klubu Sportowego AZS-AWF Warszawa lub Zarządu Klubu Sportowego 

AZS AWFiS Biała Podlaska 

2) zaświadczenie potwierdzające studiowanie na innym kierunku studiów, 

3) w przypadku osób wychowujących dziecko - akt urodzenia dziecka,  

4) opinię nauczyciela akademickiego prowadzącego koło naukowe, 

5) w przypadku osób działających w środowisku studenckim - opinię uczelnianej rady 

samorządu studentów, potwierdzającą udział studenta w organach kolegialnych 

Akademii, pełnienie opieki nad studentami cudzoziemcami w programach wymiany 

międzynarodowej,  

6) w przypadku osób działających na rzecz organizacji i osób niepełnosprawnych - 

opinię organizacji potwierdzającej wolontariat studenta.”. 

 

30. W § 10 punkt 2 uzyskuje następujące brzmienie:  

„2) Uczestniczenia w badaniach monitorujących jakość kształcenia, wyrażania opinii o 

prowadzonych w Akademii zajęciach dydaktycznych, w szczególności w formie 

ankiet.”. 

 

31. W § 11 dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu:  

„5) Współuczestniczenie w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia 

poprzez udział w ankietyzacji,”. 

 

32. Dotychczasowe punkty 5-10 otrzymują odpowiednio numerację 6-11. 

 

33. W § 15 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1. W Akademii stosuje się następującą skalę ocen: 

bardzo dobry - 5.0 (bdb), 

dobry plus  - 4,5 (db plus),  

dobry  - 4,0 (db), 

dostateczny plus  - 3,5 (dst plus), 

dostateczny - 3,0 (dst), 

niedostateczny - 2,0 (ndst), 

zaliczenie  - zal, 

niezaliczenie  - nzal.”. 

 

34. W § 17 ust. 8 uzyskuje następujące brzmienie:  

„8. W sytuacji przedmiotów kończących się egzaminem na wniosek studenta prowadzący 

przedmiot może przedłużyć termin zaliczenia do dnia zaplanowanego egzaminu.”. 

 

35. Ust. 13 uzyskuje następujące brzmienie:  

„13. Na podstawie przedłożonej umowy o pracę oraz opinii pracodawcy koordynator praktyk 

może zaliczyć studentowi wykonywaną przez niego pracę zawodową, jako praktykę, 

jeżeli osiągnięte efekty kształcenia odpowiadają efektom założonym dla praktyki.”. 
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36. W § 18 ust. 11 uzyskuje następujące brzmienie:  

„11. W przypadku egzaminów ustnych student otrzymuje informację o wyniku egzaminu 

bezpośrednio po jego przeprowadzeniu, poprzez wpisanie oceny do indeksu lub karty 

okresowych osiągnięć studenta. W przypadku egzaminu pisemnego egzaminator 

informuje studentów o wynikach egzaminu w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia 

egzaminu poprzez ogłoszenie listy zawierającej numery albumów studentów i uzyskane 

oceny.”. 

 

37. W § 19 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie:  

„4. Na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym może uczestniczyć przedstawiciel 

wydziałowej rady samorządu studentów.”. 

 

38. Dotychczasowy ust. 6 skreśla się. 

 

39. Dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numerację 6. 

 

40. W § 20 ust. 4 i 5 uzyskują następujące brzmienie:  

„4. Student, po zdaniu ostatniego egzaminu w sesji egzaminacyjnej, jest zobowiązany do 

złożenia w dziekanacie karty okresowych osiągnięć studenta i indeksu, jeżeli jest on 

wymagany. Ostateczny termin składania tych dokumentów określa dziekan właściwego 

wydziału.  

5. W przypadku braku zaliczenia lub uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, nie 

więcej niż z trzech przedmiotów, dziekan na uzasadniony wniosek studenta, może wydać 

decyzję o wpisie warunkowym na semestr wyższy i wyrazić zgodę na powtarzanie 

przedmiotu. W przypadku ponownego niezaliczenia tego przedmiotu do końca następnego 

semestru dziekan może skreślić studenta z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce 

lub niezaliczenia semestru w terminie. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych 

sytuacjach, uniemożliwiających zaliczenie przedmiotów, dziekan może podjąć inną 

decyzję.”. 

 

41. W § 21 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1. W przypadku niezaliczenia więcej niż trzech przedmiotów student może ubiegać się 

o powtarzanie semestru.”. 

 

42. W § 22 w ust. 1 dodaje się pkt. 3 o następującym brzmieniu:  

„3) uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie komisyjnym,”. 

 

43. Dotychczasowe punkty 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6. 

 

44. W § 26 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1. Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów obowiązujących 

w Akademii oraz za czyny uchybiające godności studenta przed komisją dyscyplinarną 

albo przed sądem koleżeńskim Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.”. 

 

45. W § 28 ust. 2 dodaje się na końcu zdania zapis: 

          „, z zastrzeżeniem ust. 3.” 

 

46. W § 28 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Na kierunku studiów pielęgniarstwo promotorem pracy licencjackiej (kazuistycznej) może 

być nauczyciel akademicki posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i co 

najmniej tytuł zawodowy magistra. Nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej 

doktora habilitowanego lub upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki ze 
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stopniem doktora (nieposiadający prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki) może by 

promotorem pracy dyplomowej teoretycznej.”. 

 

47. Dotychczasowe punkty 3 - 9 otrzymują odpowiednio numerację 4 - 10. 

 

48. Ust. 7 (dotychczasowy 6) uzyskuje następujące brzmienie:  

„7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wybrany z grona 

specjalistów w danej dziedzinie. Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze 

stopniem co najmniej doktora. Dopuszcza się powołanie recenzenta spoza Uczelni 

niebędącego nauczycielem akademickim posiadającego wiedzę i doświadczenie 

praktyczne w danym obszarze wiedzy.”. 

 

49. Dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu:  

„11. Praca dyplomowa podlega procedurze antyplagiatowej na zasadach określonych w 

Uczelni. Praca dyplomowa dopuszczona do egzaminu dyplomowego dodawana jest do 

uczelnianej bazy systemu.”. 

 

50. W § 29 ust. 3 punkt 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1) osiagnięcie określonych w programie studiów efektów kształcenia,”. 

 

 

51. W § 29 ust. 3 punkt 5 uzyskuje następujące brzmienie:  

„5) złożenie (chyba że praca nie ma charakteru pisemnego) dwóch egzemplarzy pracy 

dyplomowej w wersji drukowanej wraz z jej zapisem cyfrowym (CD-R) oraz uzyskanie 

pozytywnej opinii w zakresie sprawdzenia w systemie antyplagiatowym, w przypadku 

konieczności złożenia pracy dyplomowej,”. 

 

52. Ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie:  

„4. Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu 

otwartego podejmuje dziekan wydziału. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący 

członkami komisji nie zadają pytań dyplomantowi oraz nie biorą udziału w obradach w 

części niejawnej oceniającej egzamin studenta.”. 

 

53. W § 31 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub przez osobę 

przez niego upoważnioną, w skład, której wchodzą przewodniczący, promotor oraz 

recenzent. Dopuszcza się rozszerzenie składu komisji o eksperta spoza Akademii z danej 

dziedziny wiedzy.”. 

 

54. W § 32 ust. 3 punkt 1 uzyskuje następujące brzmienie:  

„1) dyplom ukończenia studiów, w którym wymienione są forma, poziom, kierunek studiów 

i ewentualnie specjalność, obszar i profil kształcenia, poziom kwalifikacji oraz podany 

jest wynik studiów,”. 

 

55. Dotychczasowy ust. 4 skreśla się. 

 

56. Dotychczasowe ust. 5 - 10 otrzymują odpowiednio numerację 4 - 9. 

 

Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Studiów pozostają bez zmian.  

 


