
Uchwała Nr 59/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 1 lipca 2014 roku 

  

w sprawie:  powołania senackiej komisji ds. opracowania karty oceny nauczyciela akademickiego w AWF 

Warszawa oraz instrukcji korzystania z narzędzia 

  

§ 1 

  

1. Działając  w związku z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 43 ust. 1 i 4 w związku z § 81 ust. 1 

i § 82 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF 

Warszawa, na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2014 r. postanawia powołać doraźną senacką komisję 

ds. opracowania karty oceny nauczyciela akademickiego w AWF Warszawa oraz instrukcji korzystania 

z narzędzia (zwaną dalej „Komisją”). 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, będzie działać w następującym składzie: 

 

Przewodnicząca:     prof. J. Mogiła-Lisowska, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, 

Członkowie:            prof. Monika Guszkowska, 

                                 prof. Wojciech Szeligiewicz, 

                                 dr Maria Turosz, 

                                 dr Małgorzata Skiert, 

                                 prof. Zbigniew Dziubiński, 

                                 prof. Elżbieta Hubner-Woźniak, 

                                 prof. Marianna Barlak, 

                                 dr Waldemar Skowroński. 

                                

§ 2 

 

1. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć i inne osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez 

przewodniczącą tej Komisji, o ile wymagają tego określone zadania Komisji. 

2. Przewodnicząca Komisji jest odpowiedzialna za organizację i zwoływanie posiedzeń Komisji. Komisja 

może powołać spośród swojego składu sekretarza obsługującego jej posiedzenia. 

 

§ 3 

 

1. Do zadań Komisji należy opracowanie wzoru karty oceny nauczyciela akademickiego w AWF Warszawa 

oraz instrukcji korzystania z narzędzia. 

2. Komisja przedstawi Senatowi sprawozdanie ze swoich prac po opracowaniu karty oraz instrukcji, o której 

mowa w ust. 1. 

§ 4 

  

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Wszelkie zmiany w składzie Komisji wymagają zmiany niniejszej uchwały. 

3. Komisja po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, ulega rozwiązaniu. 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


