
Uchwała Nr 27/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 stycznia 2014 roku 
 

w sprawie:  przekazania kompetencji do ustalania i modyfikacji obowiązujących w AWF w Warszawie 

wzorów ankiet Rektorowi Uczelni, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją ds. Jakości 

Kształcenia, w związku z brzmieniem § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 12 ust. 5 uchwały Nr 71/2012/2013 

Senatu AWF 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 
 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie na podstawie art. 13a oraz art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 82 ust. 5 i § 102 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, § 10 pkt 2 Regulaminu Studiów AWF 

w Warszawie, a także § 5 ust. 3 pkt 2 (Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia nadzoruje i koordynuje 

prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu na poziomie ogólnouczelnianym, 

a także odpowiada za: (…)opracowanie wytycznych dotyczących systemu ankietyzacji i sprawozdawczości, 

w tym opracowanie odpowiednich wzorów, formularzy i harmonogramów,) oraz § 12 ust. 5 (Wzory ankiet oraz 

zasady, tryb ankietyzacji i harmonogram badań ankietowych zostaną przyjęte odpowiednimi zarządzeniami 

rektora lub inny organ Uczelni, jeżeli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa (poza 

zasadami i wzorami już przyjętymi) uchwały Nr 71/2012/2013 Senatu AWF 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, Senat Uczelni, na posiedzeniu 

w dniu 21 stycznia 2014 r., realizując założenia uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, 

postanawia przekazać kompetencje do ustalania obowiązujących w AWF w Warszawie wzorów ankiet 

Rektorowi Uczelni, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia.  

2. Senat Uczelni postanawia ponadto, zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie (Dopuszcza się wprowadzenia zmian we wzorze ankiety obowiązującej w danym roku 

akademickim. Zmiany te wymagają zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, po ich 

zaopiniowaniu i rekomendacji przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia.), przekazać kompetencje do 

modyfikacji już wprowadzonych przez Senat Uczelni wzorów ankiet Rektorowi Uczelni, w porozumieniu 

z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia, w szczególności do modyfikowania ankiety stanowiącej 

załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF w Warszawie Nr 6/2012/2013 z dnia 22 października 2013 roku 

w sprawie określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie oraz ankiety stanowiącej element załącznika do uchwały Senatu AWF w Warszawie 

Nr 66/2012/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji 

zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz 

wprowadzenie ankiety dotyczącej nakładu pracy studenta. 

  

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                                Senatu AWF w Warszawie 

 

 

   

                                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


