
Zarządzenie Nr 57/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie: zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 71/2013/2014 z dnia 

29 września 2014 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, 

postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu 

profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności 

postępowania o nadanie tytułu profesora 

 

§ 1 
 

Działając na podstawie z art. 66 ust. 2 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz 

w związku z § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, wprowadzam następujące zmiany do 

zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie 

kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie 

tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 

postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu 

profesora: 

 

Zapis § 10 ust. 4 zdanie drugie zmienia brzmienie z: 

 

„Byli uczestnicy studiów doktoranckich, którzy wypełnili wszystkie ich rygory, kończąc 

jednocześnie studia doktoranckie przed 2012 r., ale nie przystąpili do obrony pracy w ciągu 

5 lat od ich ukończenia, zobowiązani są ponieść koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 

niniejszego zarządzenia, nawet jeżeli otwarcie przewodu nastąpiło przed wejściem w życie 

niniejszego zarządzenia.” 

 

na: 

 

„Byli uczestnicy studiów doktoranckich, którzy wypełnili wszystkie ich rygory, kończąc 

jednocześnie studia doktoranckie w roku 2012 lub przed 2012 rokiem, ale nie przystąpili do 

obrony pracy w ciągu 5 lat od ich ukończenia, zobowiązani są ponieść koszty, o których 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszego zarządzenia, nawet jeżeli otwarcie przewodu nastąpiło przed 

wejściem w życie niniejszego zarządzenia.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r. oraz jego 

załączników pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

3. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje kierownik studiów 

doktoranckich AWF Warszawa. 

 

      Rektor 

 

    

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


