
Uchwała Nr 59/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 lutego 2013 roku 

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego 

obowiązujących w AWF Warszawa 

 

 

Działając na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) 

oraz § 24, § 25 i § 30 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 

2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 204, poz. 1200) Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2013 r., postanawia: 

 

§ 1 

 

1. Zatwierdzić nowe wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujące w AWF 

Warszawa, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 

2. Odpisy i egzemplarze do akt dyplomów, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie elementy 

dyplomu określone dla danego rodzaju dyplomu. 

3. Duplikaty dyplomów wydaje się na formularzu o treści identycznej z treścią oryginałów 

dyplomów. 

4. Uchyla się dotychczasowe wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujące 

w AWF Warszawa na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

17 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zatwierdzone niniejszą uchwałą nowe wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego będą 

miały zastosowanie w stosunku do osób, które otrzymują dyplom doktora lub doktora 

habilitowanego w AWF Warszawa począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.  

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

Załącznik: 

1) Nowe wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujące w AWF Warszawa. 


