
Zarządzenie Nr 94/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 września 2013 r. 

 

 

w sprawie: kryteriów doboru promotora prac dyplomowych na studiach drugiego 

stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 85 ust. 3 pkt 4 Statutu 

Uczelni oraz w związku z § 28 obowiązującego w Uczelni Regulaminu Studiów, zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora. Promotorem pracy 

dyplomowej na studiach drugiego stopnia może być nauczyciel akademicki ze stopniem 

co najmniej doktora habilitowanego lub upoważniony przez dziekana nauczyciel 

akademicki ze stopniem doktora. 

2. Promotorem pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia może być także nauczyciel 

akademicki spoza Akademii. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.  

3. Student w semestrze rozpoczynającym seminarium dyplomowe podejmuje decyzję 

o wyborze obszaru tematycznego i promotora pracy dyplomowej. Zagadnienia objęte 

tematem pracy dyplomowej powinny dotyczyć kierunku studiów, na którym student 

odbywa kształcenie, oraz przygotowania do zawodu. 

 

§ 2 

 

1. Kryteriami doboru promotora pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia są 

w szczególności: 

1) merytoryczna zgodność profilu naukowego i badawczego (dziedzina naukowa, 

dorobek promotora) z kierunkiem studiów, obejmująca tematykę pracy dyplomowej 

studenta, 

2) posiadane przez promotora kwalifikacje (udokumentowane), tożsame z tematyką 

pracy dyplomowej studenta, 

3) aktywna działalność publikacyjna i badawcza promotora, merytorycznie zgodna 

z kierunkiem studiów i tematyką pracy dyplomowej studenta. 

2. Dodatkowym kryterium doboru promotora pracy dyplomowej na studiach drugiego 

stopnia jest jego dbałość o przestrzeganie ochrony własności intelektualnej, w tym prawa 

autorskiego. W powyższym przypadku dziekan zobowiązany jest wziąć pod uwagę 

protokoły oceny samodzielności prac (dopuszczone do egzaminu dyplomowego) oraz 

sprawozdania z systemu antyplagiatowego informujące o wcześniejszych pracach 

dyplomowych prowadzonych przez danego promotora. 

3. Wydziały Uczelni mogą uszczegółowić niniejsze kryteria doboru promotora prac 

dyplomowych na studiach drugiego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie poprzez zarządzenia dziekanów lub uchwały rad wydziałów, 

z zastrzeżeniem zapisów dotyczących prac dyplomowych określonych w obowiązującym 



Regulaminie Studiów. Ostateczną decyzję w sprawie doboru promotora podejmuje 

dziekan.  

4. Kryteria doboru promotora prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia 

w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie określa obowiązujący Regulamin 

Studiów oraz stosowne przepisy wewnętrzne wydziałów.  

5. Zapisy dotyczące recenzentów prac dyplomowych zawiera obowiązujący Regulamin 

Studiów i inne przepisy wewnętrzne Uczelni. 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


