
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2015/2016 

                        Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia19 kwietnia 2016 roku 

 

 

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmian do 

obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.) 

 

 

 

   1)   § 17 ust. 12 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Praktyki realizowane w toku studiów zaliczane są na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji 

i opinii opiekuna praktyki. Warunkiem zaliczenia jest odbycie w ramach praktyki zajęć w wymiarze 

określonym w planie studiów i programie kształcenia.” 

 

na: 

 

„Praktyki realizowane w toku studiów zaliczane są na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji 

i opinii opiekuna praktyki. Warunkiem zaliczenia jest odbycie w ramach praktyki zajęć w wymiarze 

określonym w programie i planie studiów. Warunkiem zaliczenia praktyki jest również pokrycie przez 

studenta we własnym zakresie kosztów obligatoryjnego w ramach danej praktyki ubezpieczenia 

(w przypadku studentów kierunku studiów pielęgniarstwo również ubezpieczenia NNW rozszerzonego 

o ekspozycję zawodową na materiał zakaźny), jeżeli danego ubezpieczenia nie opłaca Akademia.” 

 

 

   2)   § 28 ust. 7 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„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.” 

 

na: 

 

„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. Recenzentem 

pracy licencjackiej na kierunku studiów kosmetologia może być również nauczyciel akademicki z tytułem 

zawodowym magistra posiadający znaczący dorobek praktyczny zdobyty poza Uczelnią w danym obszarze 

wiedzy. Dopuszcza się powołanie recenzenta spoza Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim, 

posiadającego wiedzę i doświadczenie praktyczne w danym obszarze wiedzy.” 

 

 

Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie pozostają bez zmian.  

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


