
Uchwała Nr 62/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 lipca 2019 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia nowych wzorów dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa 

 

§ 1 

 

Na  podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1669 z późn. zm.), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 16 lipca 2019 roku, po 

rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, postanawia: 

1) zatwierdzić nowy wzór dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa, określony w załącznikach do 

niniejszej uchwały (wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia ‒ załącznik nr 1, wzór dyplomu 

ukończenia studiów drugiego stopnia ‒ załącznik nr 2, wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów 

magisterskich ‒ załącznik nr 3); 

2) uchylić, wraz z załącznikiem, uchwałę Nr 54/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu 

ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 niniejszej uchwały; 

3) zobowiązać Rektora do przekazania niniejszej uchwały, wraz z załącznikami, ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z § 93 ust. 3 obowiązującego (na podstawie art. 227 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z art. 349 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§ 2 

 

1. Opis techniczny wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

2. Graficzny opis zabezpieczeń poddruku dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku i z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zatwierdzone niniejszą uchwałą nowe wzory dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa będą 

stosowane i wydawane począwszy od dnia od 1 października 2019 roku, zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przed dniem 

1 października 2019 r. stosowane i wydawane będą dyplomy wg. dotychczas obowiązującego wzoru, tzn. 

wzoru określonego w załącznikach do uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru 

dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.). 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
Załączniki: 

1) Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

2) Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia. 

3) Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich. 

4) Opis techniczny wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich. 

5) Graficzny opis zabezpieczeń poddruku dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa. 


