
Uchwała Nr 58/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 maja 2017 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 44/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

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

w załącznikach do uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie 

zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego 

obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.) 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 14a pkt. 7 oraz art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311), 

a także § 23 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 

r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (z późn. zm.) oraz 

§ 93 ust. 2 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 

zmian w załącznikach do uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów 

dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.), 

zwanej dalej „uchwałą”: 

 

 

1) § 1 pkt 1 uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Dokonać zmiany w załączniku do uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia 

nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa 

(nowy wzór dyplomu doktorskiego) - poprzez umieszczenie znaku graficznego (zawierającego 

element graficzny oraz element tekstowy) informującego 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 uzupełnionym wzorze dyplomu doktorskiego oraz w uzupełnionym 

o zmianę we wzorze dyplomu opis techniczny dyplomu doktorskiego (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. Pozostałe zapisy uchwały Nr 44/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

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

uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów 

doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.) oraz jej 

załączników pozostają bez zmian.  

3. 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 wzór dyplomu doktorskiego. 

2) Uzupełniony o zmianę we wzorze dyplomu opis techniczny dyplomu doktorskiego. 

 


