
Zarządzenie Nr 63/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 15 lipca 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 i zapisami zarządzenia Rektora AWF 

Warszawa nr 62/2014/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie odpłatności na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 

2015/2016 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów 

podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez 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 § 8 ust. 3 zdanie drugie zmienia brzmienie z: 

 

„Tryb, wysokość i zasady pobierania opłat od uczestników studiów doktoranckich AWF 

Warszawa reguluje w szczególności uchwała nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zasad 

pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu 

i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.) 

oraz zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie odpłatności na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 

2014/2015 od studentów, uczestników studiów doktoranckich a także słuchaczy studiów 

podyplomowych i kursów realizowanych przez AWF Warszawa.” 

 

na: 

 

„Tryb, wysokość i zasady pobierania opłat od uczestników studiów doktoranckich AWF 

Warszawa reguluje w szczególności uchwała nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zasad 

pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu 

i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.) 

oraz w roku akademickim 2014/2015 zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie 

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych 

w roku akademickim 2014/2015 od studentów, uczestników studiów doktoranckich a także 

słuchaczy studiów podyplomowych i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, a w roku 



akademickim 2015/2016 zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie odpłatności 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku 

akademickim 2015/2016 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także 

słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa - 

a następnych latach akademickich stosowne analogiczne zarządzenia Rektora AWF 

Warszawa wydane na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym.” 

 

§ 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. 

 

 

 

      Rektor 

 

    

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


