
Zarządzenie Nr 46/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie: Regulaminu w sprawie nadania statusu honorowego profesora wydziału 
oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności wydziału

Działając na podstawie § 12 ust.  3  i  4 Statutu Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie  oraz  uchwały Nr 42/2010/2011 Senatu  Akademii  Wychowania 
Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie  z  dnia  21  czerwca  2011  roku  w  sprawie 
wyrażenia  opinii  Senatu  na  temat  Regulaminu  w  sprawie  nadania  statusu  honorowego 
profesora  wydziału  oraz  zasad  udziału  honorowego  profesora  w  działalności  wydziału, 
zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 lipca wchodzi w życie Regulamin w sprawie nadania statusu honorowego profesora 
wydziału  oraz  zasad  udziału  honorowego  profesora  w  działalności  wydziału,  stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

               Rektor

                                                                       dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Załącznik:
1) Regulamin  w sprawie nadania  statusu honorowego profesora  wydziału  oraz  zasad udziału 

honorowego profesora w działalności wydziału.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2010/2011

Rektora AWF Józefa Piłsudskiego
w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 r.

Regulamin
w sprawie nadania statusu honorowego profesora wydziału oraz zasad udziału 

honorowego profesora w działalności wydziału

§ 1

Zakres regulaminu

1.Niniejszy Regulamin  określa  zasady i  tryb przyznawania  statusu  honorowego  profesora 
wydziału oraz zasady udziału honorowego profesora w działalności wydziału.

2.Tytuł  ma  charakter  honorowy  i  zobowiązuje  do  partnerskiej  współpracy  z  jednostką 
organizacyjną, która wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu.

§ 2

Zasady nadania statusu honorowego profesora wydziału

1.Status honorowego profesora wydziału może być przyznany profesorowi zatrudnionemu w 
innej uczelni krajowej lub zagranicznej.

2.Kandydat do tytułu powinien cieszyć się uznaniem i być cenionym w swoim środowisku 
w zakresie swoich kompetencji.

3.Kandydat  do  tytułu,  może  być  emerytowanym profesorem,  który  jest  zaangażowany w 
badania naukowe z obszaru problematyki prowadzonych przez wydział kierunków studiów.

4.Status honorowego profesora wydziału przyznaje rektor, na wniosek dziekana, złożony za 
zgodą rady wydziału.

§ 3

Tryb przyznawania statusu honorowego profesora wydziału

1.Dziekan  wydziału  przedstawia  radzie  wydziału  wniosek  o  nadanie  kandydatowi  statusu 
honorowego profesora wydziału, przedstawiając jego osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.

2.Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na przyznanie kandydatowi statusu 
honorowego profesora wydziału w głosowaniu tajnym,  z  zachowaniem zasad głosowania, 
określonych w Statucie AWF Warszawa.

3.Po uzyskaniu zgody rady wydziału, dziekan przedstawia Rektorowi wniosek o przyznanie 
kandydatowi statusu honorowego profesora wydziału, który zawiera:

a) dane kandydata wraz z informacją o zatrudnieniu kandydata w innej uczelni krajowej 
lub zagranicznej,



b)  informację  Działu  Spraw  Pracowniczych  AWF  Warszawa,  że  kandydat  nie  jest 
zatrudniony w AWF Warszawa,

c) wykaz  osiągnięć  naukowych  i  dydaktycznych  kandydata,  zawierający  informację 
o dorobku  naukowym  i  dydaktycznym  związanym  z  przedmiotem  działalności 
wydziału,

d)  uzasadnienie wniosku,
e) uchwałę  rady  wydziału  o  wyrażeniu  zgody  na  nadanie  kandydatowi  statusu 

honorowego profesora wydziału.
4.Status  honorowego  profesora  wydziału  nadaje  Rektor  zgodnie  z  wnioskiem  dziekana 
wydziału i za zgodą rady wydziału.

5.Po  pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku,  Rektor  wyznacza  termin  laudacji.  Laudacja  ma 
charakter wewnętrznej wydziałowej uroczystości.

6.Wyróżniony tytułem honorowym otrzymuje dyplom, nabywa prawo do posługiwania się 
wizytówką zawierającą informację o uczelni oraz o jednostce organizacyjnej, w której tytuł 
uzyskał. Wizytówki drukowane są na koszt wydziału.

7.Honorowemu profesorowi nie  przysługuje wynagrodzenie  za czynności  wykonywane na 
rzecz  wydziału  związane  z  nadanym  mu  statusem.  Nie  dotyczy  to  sytuacji,  w  których 
honorowy  profesor  wykonuje  pracę  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych  w  ramach 
zespołów  badawczych  finansowanych  z  innych  źródeł  niż  przychody  z  działalności 
dydaktycznej.

8.Honorowemu  profesorowi,  mieszkającemu  poza  Warszawą,  przysługuje  świadczenie  z 
tytułu delegacji na ogólnych zasadach, nie dotyczy to profesorów zagranicznych.

§ 4

Zasady udziału honorowego profesora w działalności wydziału.

1.Honorowy profesor  wydziału  ma  dostęp  do  materiałów  naukowych  i  dydaktycznych  z 
zasobów wydziału, na tych samych zasadach jak etatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni.

2.Honorowemu profesorowi wydziału może być przydzielony pokój  pracy z  dostępem do 
sieci telekomunikacyjnej i informatycznej, o ile warunki na to pozwalają.

3.Honorowy profesor wspiera wydział głównie w formie wyrażania opinii, krótkich recenzji 
oraz  poprzez  formułowanie  propozycji  w  zakresie  podejmowania  nowych  tematów 
badawczych oraz zmian w programach studiów.

4.Honorowy  profesor  wydziału  może  uczestniczyć,  bez  prawa  do  głosowania,  w 
posiedzeniach rady wydziału jako osoba zaproszona przez dziekana.

§ 5

Postanowienia końcowe

Regulamin  wchodzi  w  życie  na  podstawie  zarządzenia  Rektora  AWF  Warszawa  po 
zasięgnięciu opinii Senatu AWF Warszawa.


