
Uchwała Nr 60/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 lutego 2013 roku 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Senatu Nr 54/2012/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia 

nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa  

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), a także § 7 ust. 1, § 10 i in. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 

warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia 

studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu oraz § 93 ust. 2 i 3 Statutu AWF w Warszawie, 

Senat Uczelni, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2013 roku wniosku Prorektora ds. Studenckich 

i Kształcenia, postanawia: 

 

1. zmienić zapis § 2 ust. 2 uchwały Senatu Nr 54/2012/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia 

nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa na: 

 

„Zatwierdzony niniejszą uchwałą nowy wzór dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa będzie stosowany 

w roku akademickim 2012/2013 wyłącznie dla absolwentów kończących w tym roku akademickim studia na 

kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonym w Wydziale Rehabilitacji.”, 

 

2. Dodać w § 2 uchwały nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 

 

„Zatwierdzony niniejszą uchwałą nowy wzór dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa będzie stosowany 

w stosunku do absolwentów innych kierunków studiów, niż wskazany w ust. 2, począwszy od roku akademickiego 

2013/2014 – w przypadku absolwentów studiów drugiego stopnia, oraz począwszy od roku akademickiego 

2014/2015 – w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4. Przed rokiem 

akademickim, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się dla absolwentów danego stopnia studiów 

dotychczasowe wzory dyplomów ukończenia studiów.”, 

 

3. Dodać w § 2 uchwały nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: 

 

„W przypadku osób, które ukończyły studia w roku akademickim, o którym mowa w ust. 3 lub później, można 

w wyjątkowych sytuacjach stosować dotychczasowe wzory dyplomów ukończenia studiów w przypadku, jeżeli 

studiowały one w ramach wcześniejszego cyklu kształcenia i związanych z nim wcześniejszych planów 

i programów studiów, a opóźnienie w ukończeniu studiów było spowodowane w szczególności wznowieniem 

studiów, urlopem dziekańskim czy zawieszeniem w prawach studenta przez komisję dyscyplinarną.”, 

 

4. Dodać w § 2 uchwały nowy ust. 5 o następującym brzmieniu: 

 

„Senat, w drodze uchwały, może zmienić rok akademicki, od którego będzie obowiązywał nowy wzór dyplomu 

ukończenia studiów w AWF Warszawa, wprowadzony niniejszą uchwałą, na poszczególnych stopniach 

i kierunkach studiów, z zastrzeżeniem § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz 

wzoru suplementu do dyplomu.” 

 

   PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


