Zarządzenie Nr 49/2014/2015
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa
Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań
i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on,
obowiązujących w AWF Warszawa
§1
Działając na podstawie z art. 66 ust. 2 w związku z art. 34a i in. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.)
w związku z § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, wprowadzam wymienione niżej zmiany
w załączniku nr 1 („Wykaz jednostek organizacyjnych Uczelni oraz terminy przekazywania
i aktualizacji danych do sprawozdań w systemie POL-on”) do zarządzenia Rektora AWF
Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań
i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących
w AWF Warszawa. W części dotyczącej modułów Działania upowszechniające naukę oraz
Repozytorium pisemnych prac dyplomowych ww. załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje
następujące brzmienie:
NAZWA
MODUŁU
Działania
upowszechniające
naukę

Repozytorium
pisemnych prac
dyplomowych

ZAKRES DANYCH

TERMIN

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
PRZEKAZUJĄCA
I AKTUALIZUJĄCA DANE
W SYSTEMIE POL-ON
Podstawowe jednostki organizacyjne,
Dział Nauki

Konferencje naukowe

na bieżąco

Nagrody i wyróżnienia

na bieżąco

Podstawowe jednostki organizacyjne

Pisemne prace dyplomowe
- egzamin odbył się w
okresie od 30 IX 2009 r. do
30 IX 2014 r.

najpóźniej do
31 XII 2016 r.

Podstawowe jednostki organizacyjne –
w przypadku, gdy dokumentacja
absolwenta znajduje się w dziekanacie
(z możliwością uszczegółowienia przez
kierowników poszczególnych
podstawowych jednostek
organizacyjnych w zakresie imiennych
danych osób odpowiedzialnych za
wprowadzanie danych),
Archiwum - w przypadku, gdy
dokumentacja absolwenta znajduje się
w archiwum.

Pisemne prace dyplomowe

niezwłocznie po
zdaniu egzaminu
dyplomowego

Podstawowe jednostki organizacyjne –
sekretariaty katedr

§2
Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do Repozytorium pisemnych prac
dyplomowych w przypadku prac, dla których egzamin odbył się w okresie od 30 IX 2009 r.
do 30 IX 2014 r., zobowiązane są do prowadzenia rejestru wprowadzonych do ww.
Repozytorium prac.
§3
1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. oraz jego
załącznika pozostają bez zmian.
2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.
3. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor właściwy
ds. rozwoju Uczelni.
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