
Aneks nr 1 z dnia 19 kwietnia 2011 roku do  

Uchwały nr 49/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 13 lipca 2010 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale o odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 

innych opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011 

 

 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 20 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. 

U. Nr 224 poz.1634), § 15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 

roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 

1/2007 poz.3), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w 

sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz.1406), Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności 

w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15 

poz.128) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 9/2006/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w 

sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub części z opłat, Senat AWF 

Warszawa, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2011 roku wniosku Prorektora ds. Kształcenia 

i Rozwoju uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

1. Senat AWF Warszawa pozytywnie opiniuje podwyższenie wysokości opłat pobieranych przez AWF 

Warszawa tytułem zwrotu kosztów: 

1) czynności w przewodzie doktorskim -w kwocie 11.000 zł, 

2) czynności w przewodzie habilitacyjnym - w kwocie 16.000 zł,  

3) czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w kwocie - 16.000 zł.  

2. Powyższe opłaty stosowane będą w umowach z jednostkami zatrudniającymi kandydata do stopnia lub 

tytułu naukowego zawartych po dacie podjęcia niniejszego aneksu do Uchwały i wydania w jego 

następstwie aneksu do stosownego zarządzenia Rektora w sprawie. 

3. Koszty czynności w przewodach doktorskim, habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu 

naukowego profesora kandydatów będących pracownikami AWF Warszawa pokrywa Uczelnia ze 

środków wydziału, w którym kandydat jest zatrudniony. 

 

§ 2 

 

Niniejszy aneks do uchwały wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez 

zmian.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA 

Senatu AWF Warszawa 

 

 

 dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 


