
Aneks nr 1 z dnia 26 września 2011r.
do Zarządzenia nr 12/2010/2011

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie: trybu ustalenia organizacji roku akademickiego i harmonogramu zajęć
dydaktycznych oraz rozliczania godzin dydaktycznych.

Działając na podstawie art. 66 ust.1 i 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), oraz § 53 ust.2 pkt. 2 Statutu AWF
Warszawa, na wniosek prorektora ds. kształcenia i rozwoju, zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 2 ust. 1, 2, 3, 4 które otrzymują następujące brzmienie:

1.  Kierownicy  zakładów  składają  do  Działu  Organizacji  i  Planowania  Studiów,  zestawienie  o 
godzinach dydaktycznych zaplanowanych na podstawie planów nauczania i  programów studiów w 
ramach pensum i ponadwymiarowe danego nauczyciela akademickiego, w terminie podanym drogą e-
mailową. Formularz PLANOWANIA stanowi  Załącznik nr 1  (A, B, C, D, E, F, G) do niniejszego 
Zarządzenia.
2. Kierownicy zakładów składają do dziekana WNIOSEK o powierzenie godzin ponadwymiarowych 
Załącznik nr 2.
3. Kierownicy zakładów składają do dziekana zestawienie godzin dydaktycznych zaplanowanych na 
podstawie planów nauczania i programów studiów w ramach umów cywilno-prawnych (A, B, C, D, E, 
F, G) Załącznik nr 3, wraz z WNIOSKIEM o powierzenie godzin Załącznik nr 4.
4. Kierownicy zakładów składają do Działu Organizacji i Planowania Studiów, SPRAWOZDANIE z 
wykonania  godzin  dydaktycznych,  w  terminie  podanym  drogą  e-mailową.  SPRAWOZDANIA 
stanowią Załącznik nr 5 (A, B, C, D, E, F, G) godziny do pensum i ponadwymiarowe, Załącznik nr 
6  (A,  B,C,  D,  E,  F,  G)  godziny dotyczące  umów cywilno-prawnych  do niniejszego Zarządzenia. 
Dziekan  Wydziału  i  kierownik  jednostki  organizacyjnej,  w  której  zatrudniony  jest  nauczyciel 
akademicki  potwierdza  w  sprawozdaniu  wykonanie  zajęć  realizowanych  przez  nauczyciela 
akademickiego.

§ 2

1. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.
2. Niniejszy aneks do Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
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