
Zarządzenie Nr 3/2009/2010
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: wykładni i uzupełnienia przepisów końcowych (§ 2) aneksu nr 1 z dnia 21 kwietnia 
2009 r.  do Uchwały  Nr 51/2008/2009 Senatu Akademii  Wychowania  Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 53 ust. 2 pkt 9 Statutu AWF w Warszawie oraz na 
wniosek Samorządu Studentów AWF w Warszawie, zarządzam następującą wykładnię i uzupełnie-
nie przepisów końcowych  aneksu nr 1 z dnia 21 kwietnia 2009 r. do Uchwały Nr 51/2008/2009 
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2009 
roku:

§ 1 

1. Zmiany do Regulaminu Studiów, przyjęte na mocy Uchwały Senatu nr 51/2008/2009 z dnia 
17 marca 2009 roku (wraz z późniejszymi poprawkami zgłoszonymi przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 14 kwietnia 2009 r.), zatwierdzone przez 
Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  wchodzą  w  życie  z  początkiem  roku 
akademickiego 2009/2010, tj. z dniem 1 października 2009 roku.

2. W przypadku studentów ostatnich lat studiów, którzy zgodnie planem studiów i organizacją 
roku akademickiego 2008/2009 powinni ukończyć kształcenie do dnia 31 października 2009 
roku oraz w przypadku studentów, którzy uzyskali zgodę dziekana na przedłużenie terminu 
złożenia  egzaminu  dyplomowego  do  dnia  30  grudnia  2009  roku  do  obliczania  oceny 
końcowej  egzaminu  dyplomowego  i  ostatecznego  wyniku  studiów  stosuje  się  przepisy 
Regulaminu Studiów obowiązujące do dnia 30 września 2009 roku.

3. Studenci ostatnich lat studiów, którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego w okresie od 
dnia 1 października 2009 do 23 października 2009 roku mogą złożyć wniosek do dziekana o 
ponowne wyliczenie oceny końcowej z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku 
studiów na podstawie przepisów Regulaminu studiów obowiązujących do dnia 30 września 
2009 roku.

4. Zmiana  oceny  końcowej  z  egzaminu  dyplomowego  na  wniosek  studenta  następuje  na 
podstawie protokołu komisji egzaminacyjnej.

5. Zmiana ostatecznego wyniku studiów na wniosek studenta następuje na podstawie decyzji 
dziekana.

§ 2 

Uzupełnienia  wprowadzone  niniejszym  zarządzeniem  mają  wyłącznie  charakter  wyjaśniający  i 
przejściowy,  nie  wymagają  zatem  zmian  w  tekście  Regulaminu  Studiów  i  podjęcia  stosownej 
uchwały przez Senat Uczelni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi życie z dniem 28 października 2009 r.
Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska Fiszer


