
Uchwała Nr 48/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

 

 

w sprawie:  przyjęcia zmian  do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

                          

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 196 ust. 6 w związku z art. 161 i 162 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 10 

Statutu Uczelni, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 r., po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AWF w Warszawie, postanawia 

wprowadzić następujące zmiany do tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przyjętego uchwałą Senatu AWF 

Warszawa nr 28/2011/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.: 

 

1) § 5 ust. 4 zmieniłby brzmienie z: 

 

„Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne, a koszty ich prowadzenia pokrywane są ze środków 

finansowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie. Uczelnia pobiera opłaty 

za powtarzanie określonych zajęć na studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników 

w nauce. Wysokość tych opłat ustala rektor.” 

 

na: 

 

„Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne, a koszty ich prowadzenia pokrywane są ze środków 

finansowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie. Uczelnia może pobierać 

od doktorantów studiujących w formie stacjonarnej wyłącznie opłaty wskazane w zawartej między 

doktorantem a AWF Warszawa umowie (na podstawie art. 195 ust. 10 ustawy z 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym) lub opłaty wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. Zakres przedmiotowy kosztów przewodu doktorskiego oraz zasad odpłatności za 

przeprowadzenie przewodu doktorskiego reguluje odrębne zarządzenie rektora AWF Warszawa.”  

 

 

2) § 23 zmieniłby brzmienie z: 

 

„W AWF Warszawa pobierane są opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem 

doktorantów w formie studiów niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na 

stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce lub zajęć 

nieobjętych planem studiów.” 

 

na: 

 

„W AWF Warszawa pobierane są opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem 

doktorantów w formie studiów niestacjonarnych. Uczelnia może pobierać ponadto od doktorantów 

studiujących w formie niestacjonarnej inne opłaty wskazane w zawartej między doktorantem a AWF 

Warszawa umowie (na podstawie art. 195 ust. 10 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym) lub opłaty wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zakres 



przedmiotowy kosztów przewodu doktorskiego oraz zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego reguluje odrębne zarządzenie rektora AWF Warszawa.” 

 

 

§ 2 

 

Senat zobowiązuje Rektora AWF w Warszawie do przekazania, w terminie miesiąca, niniejszej 

uchwały, wraz z uchwałą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

 

§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, wprowadzone niniejszą uchwałą, wchodzą w życie wraz z początkiem 

roku akademickiego 2015/2016. 

 

             

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

        Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 
 


