
Zarządzenie Nr 70/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 6 maja 2013 roku 

 

 

 

w sprawie:  powołania Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

§ 1 

 

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

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), w związku z § 45 ust. 2 pkt 3 i 

19 oraz ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

a także na podstawie § 6 Uchwały Nr 71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie 

określenia polityki jakości, celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, 

organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu 

zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, 

a także wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania 

jakości kształcenia powołuję Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zwany dalej „zespołem”, oraz określam zasady 

jego funkcjonowania. 

 

§ 2 

 

1. Zespół, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, działa w następującym składzie: 

 

1) dr Katarzyna Milde 

2) dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza 

3) dr Paweł Tomaszewski 

4) mgr Elżbieta Iwańska 

5) mgr Uta Kuhn 

6) mgr Michał Obukowicz 

7) Mirosława Frąc 

 

2. W obradach zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niż wymienione w ust. 1, w 

szczególności Główny Specjalista ds. Jakości Kształcenia w Uczelni oraz prorektor 

właściwy ds. kształcenia. Zespół może również zapraszać na swe spotkania 

przedstawicieli wyznaczonych przez dziekanów lub właściwe jednostki ds. jakości 

kształcenia na poziomie wydziałów. 

3. Zadania zespołu określa w szczególności § 6 oraz § 13 ust. 2 pkt 6 Uchwały Nr 

71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia polityki jakości, celów 

uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru 

jednostek odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości 

kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także 

wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania 



jakości kształcenia. Rektor albo prorektor właściwy ds. kształcenia może uszczegóławiać 

przedstawiane w wyżej wymienionej uchwale zadania zespołu lub przekazywać zespołowi 

do realizacji dodatkowe zadania oraz wytyczne ich realizacji, poza wymienionymi w 

uchwale. 

4. Zespół może wybrać spośród swojego składu sekretarza. 

5. Zespół zobowiązany jest do przedstawienia raportów lub sprawozdań z realizowanych 

przez siebie zadań na życzenie prorektora właściwego ds. kształcenia. 

 

 

§ 3 

 

1. Zmiany w składzie zespołu mogą nastąpić wyłącznie w drodze zmiany niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

                                                                                                        Rektor 

 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


