
Wykaz zmian wprowadzonych do projektu Regulaminu Studiów

Wykaz  zawiera  zmiany  merytoryczne.  Nie  wpisano  zmian  interpunkcyjnych  oraz  zmian  wynikających 
z nowych  zasad  nazewnictwa  np.  „plan  studiów  i  program  nauczania”  na  „plan  studiów  i  program 
kształcenia”.  Wprowadzone  zmiany zmieniają  również  w  niektórych  miejscach  numerację  ustępów lub 
punktów w poszczególnych paragrafach.

§1 uzyskuje następujące brzmienie:

Regulamin  studiów Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w Warszawie,  zwanej  dalej 
Akademią, określa organizację i tok studiów pierwszego i drugiego stopnia dla wszystkich kierunków i form 
studiów oraz prawa i obowiązki studentów Akademii.

W §2 ust. 4 i 6 otrzymują następujące brzmienie oraz dodano ust. 5 i 7:
4. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką.
5. Przebieg  studiów i  wyniki  w nauce  osiągane  przez  studenta  dokumentowane  są  w protokołach 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz w kartach okresowych osiągnięć studenta lub w indeksie. 
Indeks stanowi własność studenta. Sposób dokumentowania przebiegu studiów i wyników w nauce 
osiąganych przez studenta określa dziekan właściwego wydziału.

6. Prawo posiadania  legitymacji  studenckiej  oraz  zachowania praw studenta mają studenci  do dnia 
ukończenia  studiów,  tj.  do  dnia  złożenia  egzaminu  dyplomowego  lub  zawieszenia  w  prawach 
studenta lub skreślenia z listy studentów zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia 
— do dnia 31 października roku ukończenia studiów.

7. Studenci innych uczelni realizujący część programu kształcenia w Akademii stosują się do zapisów 
niniejszego regulaminu w zakresie ich dotyczącym.

W §4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
3. Uczelniana Rada Samorządu Studentów prowadzi na terenie Akademii działalność w zakresie spraw 

studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych. 

W §5 ust. 1-3 otrzymują następujące brzmienie:
1. Studia odbywają się w ramach określonego wydziału, kierunku studiów i profilu kształcenia.
2. W Akademii prowadzone są następujące rodzaje studiów:

1) studia  pierwszego  stopnia  trwające  sześć  semestrów,  które  kończą  się  uzyskaniem  tytułu 
licencjata,

2) studia drugiego stopnia trwające cztery semestry, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
3. W Akademii mogą być prowadzone studia międzyobszarowe.

W §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Rok akademicki obejmuje:

1) okres, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne, podzielony na 2 semestry,
2) sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych,
3) obozy,  praktyki i ćwiczenia terenowe wynikające z obowiązujących planów studiów i programów 

kształcenia,
4) wakacje letnie, ferie zimowe i świąteczne oraz przerwy semestralne.

W §7 ust. 1, 7-9 otrzymują następujące brzmienie:
1. Studia  realizowane  są  według  planów  studiów  i  programów  kształcenia,  które  stanowią  podstawę 

organizacji  roku  akademickiego.  Plany studiów i  programy kształcenia  zatwierdzane  są  przez  rady 
wydziałów, w trybie określonym w ustawie.
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7. Harmonogram egzaminów sesji letniej i zimowej oraz zasady i formy zaliczenia praktyk i obozów 
określa dziekan wydziału.

8. Podstawowym językiem nauczania w Akademii jest język polski. Na zasadach określonych przez 
radę wydziału zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Rada wydziału może 
również  dopuścić  do  przeprowadzania  sprawdzianów  efektów  kształcenia  oraz  egzaminów 
dyplomowych w języku obcym.

9. Studia w Akademii mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
według zasad określonych w oddzielnych przepisach.

W §8 ust. 1, 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
1. Na studiach pierwszego stopnia mogą zostać powołani spośród nauczycieli akademickich opiekunowie 

poszczególnych roczników.
4. W Akademii rektor może powołać pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
5. Do  zadań  pełnomocnika  rektora  ds.  osób  niepełnosprawnych  należy  przede  wszystkim  określenie 

szczególnych  potrzeb  studentów  niepełnosprawnych  dotyczących  organizacji  i  realizacji  procesu 
dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

W §9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Dziekan wydziału może przyznać studentowi:

1) Indywidualny Tok Studiów (ITS) w celu zapewnienia równoczesnego studiowania i doskonalenia 
sportowego na najwyższym międzynarodowym i krajowym poziomie lub wykonywania innych 
czynności związanych z sytuacją rodzinną, pracą na rzecz osób niepełnosprawnych środowiska 
akademickiego lub pełnienia funkcji w organizacjach studenckich Akademii.

2) Indywidualny Plan Studiów (IPS) w celu umożliwienia studiowania osobom niepełnosprawnym, 
jednoczesnego  studiowania  na  kilku  kierunkach  studiów  lub  rozwijania  indywidualnych 
zainteresowań naukowych studenta.

Dodaje się ust. 6 i 7:
6. Student  posiadający  ITS  lub  IPS  może  ubiegać  się  o  zmianę  grupy  dziekańskiej  oraz 

o indywidualne uzgadnianie sprawdzania efektów kształcenia.
7. Student  niepełnosprawny  ustala   z  pełnomocnikiem  rektora  ds.  osób  niepełnosprawnych 

i przedkłada  dziekanowi  indywidualny  plan  studiów  dostosowujący  tryb  i  warunki  ich 
odbywania do rodzaju niepełnosprawności studenta.

Ust. 9 (dotychczasowy 7) otrzymuje brzmienie:
9. Student,  który  nie  osiągnął  założonych  efektów  kształcenia  w  wyznaczonym  terminie  może 

ubiegać  się  o  wpis  warunkowy lub  o  powtarzanie  semestru  na  zasadach  ogólnie  przyjętych 
i określonych w niniejszym regulaminie.

Ust. 14 i 15  (dotychczasowy 12 i 13) otrzymują brzmienie:
14. Dziekan wydziału może przyznać Indywidualny Plan Studiów – IPS studentom, którzy:

1) równocześnie studiują na więcej niż jednym kierunku studiów,
2) przejawiają aktywność w studenckim ruchu naukowym i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
3) uczestniczą w programach wymiany krajowej i międzynarodowej studentów.
4) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

15. IPS może być przyznany po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia oraz od pierwszego 
semestru studiów II stopnia. W przypadku osób niepełnosprawnych IPS może być przyznany od 
pierwszego semestru studiów.
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W §10 dodaje się pkt 1 o następującym brzmieniu:
1. Studiowania na kierunku i profilu studiów, na który został przyjęty aż do ich ukończenia, przez okres 

równy co najmniej nominalnemu czasowi trwania tych studiów, liczony od daty przyjęcia studenta na 
studia.

Pkt 2 (dotychczasowy 1) otrzymuje brzmienie:
2. Wyrażania  opinii  w formie ankiet  o  prowadzonych w Akademii  zajęciach dydaktycznych,  zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w Akademii.

Dotychczasowy pkt 3 skreśla się.

Dodaje się pkt 4:
4. Korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z informacji naukowej.

Pkt 6 (dotychczasowy 5) otrzymuje brzmienie:
6. Zrzeszania się w organizacjach społecznych i sportowych oraz inicjowania nowych form aktywności 

społecznej.

Dotychczasowy pkt 6 skreśla się.

Pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11. Rozwijania  własnych  zainteresowań,  uczestnictwa  w  życiu  sportowym,  działalności  kulturalnej 

i turystycznej  oraz  krzewienia  kultury  fizycznej,  korzystania  w  tym  celu  z  pomieszczeń 
dydaktycznych, urządzeń i środków Akademii na określonych zasadach.

W §11 dodaje się pkt  8 o następującym brzmieniu:

8. Poinformowanie  na  piśmie  o  dokonanym  wyborze  kierunku  podstawowego  w  przypadku,  gdy 
podejmuje studia stacjonarne na więcej niż jednym kierunku studiów,

W §12 ust. 1, 5 i 7 otrzymują brzmienie:

1. Student  może  przenieść  się  na  studia  do  innej  uczelni  za  zgodą  dziekana  wydziału  uczelni 
przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów Akademii.

5. Decyzja o przeniesieniu i zmianie formy studiów może być podjęta jedynie w granicach przyjętego 
uchwałą senatu limitu studentów na danym kierunku, roku i formie studiów.

7. Dziekan,  podejmując  decyzję  o  przyjęciu  lub  przeniesieniu  wymaga  przedłożenia  zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania w Akademii i ustala wykaz różnic programowych 
i terminy ich uzupełnienia.

§13 otrzymuje brzmienie:

1. Punkty  ECTS  są  wartościami  liczbowymi  obrazującymi  semestralną  pracę  studenta,  niezbędną  do 
otrzymania zaliczenia danego modułu kształcenia i są liczbą całkowitą.

2. Wartość punktową  ECTS  modułów  na danym kierunku studiów określają rady wydziałów w planach 
studiów i programach kształcenia.

3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, zaś roku akademickiego 
minimum 60 punktów ECTS.
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4. Rejestr uzyskanych punktów ECTS prowadzi dziekanat właściwy dla danego kierunku.
5. Punkty  ECTS  przyznawane  są  dla  całych  modułów,  a  nie  poszczególnych  form  ich  realizacji. 

Przypisywanie punktów ECTS do części modułów dokonywane jest w przypadku, gdy trwają dłużej niż 
jeden semestr.

6. Student  uzyskuje  punkty  ECTS  przypisane  danemu  modułowi  kształcenia,  jeżeli  spełni  wszystkie, 
określone  w  planie  studiów  i  programie  kształcenia  wymagania  oraz  osiągnie  założone  efekty 
kształcenia. Warunkiem uzyskania  punktów ECTS w przypadku modułu kształcenia  kończącego się 
egzaminem lub zaliczeniem z wystawieniem oceny, jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

7. Student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z modułów kształcenia na 
określonym poziomie studiów uzyskać dodatkowo do 30 punktów na zasadach określonych przez radę 
wydziału.

W §14 ust. 1 i 6 otrzymują brzmienie:
1. Studentowi  realizującemu  program  semestralny  lub  roczny  w  innej  uczelni  w  ramach  programu 

wymiany studentów zalicza się okres studiów odbytych w innej uczelni na podstawie:
1) Porozumienia  o  realizacji  programu  kształcenia  -  które  określa  plan  studiów  i  program 

kształcenia,  jaki  student  zamierza  zrealizować poza uczelnią  macierzystą  oraz  liczbę punktów 
ECTS, która ma być przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie to jest zawarte pomiędzy uczelnią 
macierzystą i uczelnią przyjmującą oraz studentem,

2) Wykazu  zaliczeń,  sporządzonego  po  zakończeniu  okresu  studiów  w  innej  uczelni,  w  którym 
odnotowane zostają przedmioty i zajęcia wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz osiągnięte 
przez studenta wyniki  w nauce,  według obowiązującej  w danej  uczelni  skali  ocen.  Podpisaną 
kopię  wykazu otrzymują  wszystkie strony,  tj.  uczelnia macierzysta,  uczelnia  przyjmująca oraz 
student.

6. Na podstawie  Wykazu zaliczeń koordynator  wydziałowy potwierdza w indeksie  zaliczenie  modułów 
kształcenia  oraz  wpisuje  do  indeksu  oceny  z  modułów  kształcenia  zaliczonych  w  innej  uczelni 
z uwzględnieniem zasad określonych w ust.  7.  Decyzje w sprawach dotyczących zaliczenia, wykazu 
modułów i ewentualnych uzupełnień, które mogą wynikać z różnic programowych podejmuje dziekan.

W §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rady wydziałów określają moduły kształcenia, które kończą się uzyskaniem zaliczenia.

Dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
3. Średnia  ocena  za  semestr/rok  studiów jest  średnią  arytmetyczną  ze  wszystkich  ocen  z  egzaminów 

i zaliczeń składających się na plan studiów semestru/roku, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, 
z zaokrągleniem do części setnych. Przedmioty zaliczone bez oceny z wpisem „zal.”, które nie mają 
odpowiednika liczbowego nie są uwzględniane przy obliczaniu średniej.

W §16 dodaje się ust. 1 o następującym brzmieniu:
1. Zaliczeniu  podlegają  ćwiczenia  projektowe,  laboratoryjne  i  warsztatowe,  seminaria,  lektoraty  oraz 

wykłady w przypadku,  gdy dla  danego przedmiotu  nie  jest  przewidziany egzamin.  Zaliczanie  zajęć 
polega na weryfikacji efektów kształcenia i powinno być dokonane przed końcem semestru, w którym 
zajęcia te były prowadzone.

Ust. 2 i 3 (dotychczasowy 1 i 2) otrzymują brzmienie:
2. Student za zgodą dziekana może brać udział w zajęciach z modułów kształcenia nieobjętych planem 

studiów na danym lub innym kierunku i  uzyskiwać zaliczenia. Warunki udziału w zajęciach określa 
decyzja dziekana.

3. Ponadprogramowe  moduły  kształcenia,  po  zatwierdzeniu  przez  dziekana,  zapisuje  się  w  karcie 
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okresowych  osiągnięć  studenta,  indeksie  oraz  w  suplemencie  do  dyplomu.  Punkty  ECTS  i oceny 
uzyskane  w wyniku  zaliczenia  ponadprogramowych modułów kształcenia  nie  są  uwzględniane  przy 
rozliczeniu przebiegu studiów studenta.

W §17 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
2. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów kształcenia obowiązkowych dla wybranego kierunku, 
profilu kształcenia umieszczonych w planie tego semestru,

2) uzyskanie od początku studiów łącznej liczby punktów zgodnej z planem studiów.

Ust. 3 (dotychczasowy 2) otrzymuje brzmienie:
3. W pierwszym tygodniu zajęć prowadzący zobowiązani  są podać do wiadomości  studentów program 

przedmiotu,  formę  jego  realizacji,  wykaz  literatury,  sposób  bieżącej  kontroli  efektów  kształcenia, 
warunki zaliczania oraz formę i planowane terminy zaliczeń, a także terminy i miejsce konsultacji.

Dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:
7. W sytuacji braku zaliczenia przedmiotu nie kończącego się egzaminem w danym semestrze, student ma 

prawo do przedłużenia zaliczenia do końca trwania sesji poprawkowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
prowadzący w uzgodnieniu ze studentem.

Ust. 8 i 13 (dotychczasowy 6 i 11) otrzymują brzmienie:
8. W sytuacji  przedmiotów kończących się  egzaminem na  wniosek studenta  dziekan może  przedłużyć 

termin  zaliczenia  do  dnia  zaplanowanego  egzaminu  i  warunkowo  dopuścić  studenta  do  sesji 
egzaminacyjnej, po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia.

13. Na podstawie przedłożonej umowy o pracę oraz opinii pracodawcy dziekan może zaliczyć studentowi 
wykonywaną  przez  niego  pracę  zawodową,  jako  praktykę,  jeżeli  osiągnięte  efekty  kształcenia 
odpowiadają efektom założonym dla praktyki.

W ust. 17 (dotychczasowy 15) dodaje się punkt 4:
4) pismo prorektora ds. studenckich.

Dodaje się ust. 20 o następującym brzmieniu:
20. Student przystępując do egzaminu powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W §18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Egzamin  jest  sprawdzianem  stopnia  osiągniętych  przez  studenta  efektów  kształcenia  -  wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, założonych w programie przedmiotu.
2. Warunkiem  dopuszczenia  studenta  do  egzaminu  jest  uzyskanie  pozytywnej  oceny  z  przewidzianej 

formy realizacji przedmiotu.

Dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
3. W trakcie sesji egzaminacyjnej student może przystąpić do jednego egzaminu w danym dniu.

Ust. 7 (dotychczasowy 6) otrzymuje brzmienie:
7. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć do 7 dni od daty egzaminu, zaś przywrócenie terminu 

nie może nastąpić później niż w sesji egzaminów poprawkowych.
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W §19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Ocena  uzyskana  przez  studenta  na  egzaminie  komisyjnym decyduje  o  zaliczeniu  lub  niezaliczeniu 

przedmiotu/modułu w danej sesji egzaminacyjnej.

Dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:
7. Pozytywną ocenę z egzaminu komisyjnego zalicza  się  do obliczenia  średniej  ocen,  pomijając  ocenę 

z egzaminu zakwestionowanego.

W §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Warunkiem  wpisu  na  semestr  wyższy  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich  zaliczeń 
i egzaminów obowiązujących w poprzednim semestrze oraz wymaganej liczby punktów ECTS, a także 
uiszczenie wszystkich należnych opłat.

Dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
3. Wpisu na semestr wyższy dokonuje dziekan.

Ust. 4 i 5 (dotychczasowy 3 i 4) otrzymują brzmienie:
4. Student,  po  zdaniu  ostatniego  egzaminu  w  sesji  egzaminacyjnej,  jest  zobowiązany  do  złożenia 

w dziekanacie  karty  okresowych  osiągnięć  studenta  i  indeksu.  Ostateczny  termin  składania  tych 
dokumentów określa dziekan właściwego wydziału.

5. W  przypadku  braku  zaliczenia  lub  uzyskania  na  egzaminie  oceny  niedostatecznej,  nie  więcej  niż 
z dwóch  przedmiotów,  dziekan  na  uzasadniony  wniosek  studenta,  może  wydać  decyzję  o wpisie 
warunkowym na semestr wyższy i wyrazić zgodę na powtarzanie przedmiotu. W przypadku ponownego 
niezaliczenia tego przedmiotu do końca następnego semestru dziekan może skreślić studenta z powodu 
stwierdzenia  braku  postępów  w  nauce  lub  niezaliczenia  semestru  w  terminie.  W szczególnie 
uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach, uniemożliwiających zaliczenie przedmiotów, dziekan 
może podjąć inną decyzję.

W §21 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
1. W przypadku niezaliczenia  więcej  niż  dwóch przedmiotów student  może  ubiegać  się  o powtarzanie 

semestru.
2. Warunkiem dopuszczenia do powtarzania semestru jest dokonanie wpłaty za niezaliczone przedmioty. 

Wysokość opłat z tytułu niezadawalających wyników w nauce określają odrębne przepisy obowiązujące 
w Akademii w danym roku akademickim.

3. Studentowi, który powtarza semestr lub rok studiów uznaje się punkty ECTS za przedmioty zaliczone w 
poprzednich semestrach.

Skreśla się dotychczasowy ust. 4 i 6.

W §22 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:

2. Dziekan stwierdza niepodjęcie przez studenta studiów, jeśli bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się 
na  zajęcia  przez  okres  pierwszych  czterech  tygodni,  a  w  przypadku  studentów  studiów 
niestacjonarnych  –  przez  okres  dwóch  tygodni  od  rozpoczęcia  zajęć.  Student  ma  obowiązek 
powiadomić pisemnie dziekana o przyczynie usprawiedliwiającej jego niestawiennictwo na zajęciach 
bezpośrednio po jej powstaniu, a przed upływem czterech pierwszych tygodni i odpowiednio dwóch 
tygodni od rozpoczęcia zajęć, pod rygorem uznania przez dziekana, że nie podjął on studiów.

4. Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów w terminie czterech tygodni od upłynięcia 
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terminu  złożenia  egzaminu  dyplomowego.  W  szczególnie  uzasadnionych  i  udokumentowanych 
sytuacjach zdrowotnych lub osobistych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dziekan może 
podjąć inną decyzję.

W §23 ust. 2, 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie:
2. Osoba, która została skreślona z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze na pierwszym lub 

drugim poziomie studiów ma prawo do jednokrotnego wznowienia studiów w okresie do 5 lat od daty 
skreślenia. Wniosek o wznowienie studiów student składa do dziekana wydziału.

3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w przypadku 
skreślenia  spowodowanego  niezłożeniem  pracy  dyplomowej  w  terminie  lub  niezdaniem  egzaminu 
dyplomowego.

5. Studentowi  po  wznowieniu  studiów są  uznawane  zdobyte  wcześniej  punkty ECTS za  zrealizowane 
moduły kształcenia w obowiązującym programie studiów.

6. Osoba,  która  została  skreślona  z  listy  studentów  za  niezłożenie  w  określonym  terminie  egzaminu 
dyplomowego ma prawo w okresie kolejnego roku akademickiego od daty obowiązującego terminu, 
przystąpić  do  egzaminu  dyplomowego  bez  wyrównywania  różnic  programowych,  pod  warunkiem 
uzyskania efektów kształcenia dla danego kierunku. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuje 
po wznowieniu studiów.

W §24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Warunki odpłatności za studia określa pisemna umowa zawarta między Akademią a studentem.

W §25 ust. 5 i 8 otrzymują brzmienie:
5. Udzielenie urlopu potwierdzone zostaje pisemną decyzją dziekana i  automatycznie przedłuża termin 

planowego ukończenia studiów.
8. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  (np.  szkolenie  na  najwyższym poziomie  sportowym, 

które uniemożliwia przebywanie na uczelni w bardzo długich okresach) student może ubiegać się 
o przedłużenie urlopu do lat trzech.

Dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:
9. Student  powracający  z  urlopu  może  być  zobowiązany  przez  dziekana  do  wyrównania  różnic 

programowych  wynikających  ze  zmian  zaistniałych  w  planie  studiów  i  programie  kształcenia 
podczas trwania urlopu.

W §27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, działalnością badawczą,  artystyczną 

lub w sporcie, postawą moralną i aktywnością społeczną mogą być przyznane:
1) stypendia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,  
2) stypendia z własnego funduszu stypendialnego, 
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane z funduszu pomocy materialnej,
4) nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe itp.,
5) medale Uczelni,
6) nagrody rektora lub dziekana.

W §28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Na  wniosek  kierującego  pracą  lub  na  uzasadnioną  prośbę  studenta  dziekan  może  w  wyjątkowych 

przypadkach przesunąć termin złożenia egzaminu dyplomowego nie dłużej jednak niż o trzy miesiące. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zmiana promotora) dziekan może podjąć inną decyzję.
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W §29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) wypełnienie określonych w programie studiów efektów kształcenia,
2) odbycie  praktyk  i  obozów,  jeżeli  są  one  przewidziane  w  planach  studiów  i  programach 

kształcenia,
3) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, określonych dla danego kierunku kształcenia,
4) złożenie  pracy  dyplomowej  i  uzyskanie  co  najmniej  dostatecznych  ocen od  promotora 

i recenzenta,  jeżeli  plan  studiów i  program kształcenia  przewidują  obowiązek  złożenia  pracy 
dyplomowej,

5) złożenie  dwóch  egzemplarzy  pracy  dyplomowej  w  wersji  drukowanej  wraz  z  jej  zapisem 
cyfrowym  (CD-R)  oraz  uzyskanie  pozytywnej  opinii  w  zakresie  sprawdzenia  w systemie 
antyplagiatowym, w przypadku konieczności złożenia pracy dyplomowej,

6) złożenie wymaganych dokumentów oraz uregulowania wszystkich zobowiązań.

Dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
4. Na  wniosek  studenta  lub  promotora  egzamin  dyplomowy  może  mieć  charakter  otwarty.  Decyzję 

o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dziekan wydziału. Uczestnicy egzaminu otwartego 
nie  będący  członkami  komisji  nie  zadają  pytań  dyplomantowi  oraz  nie  biorą  udziału  w  obradach 
w części niejawnej oceniającej egzamin studenta.

W §30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Ocena  końcowa  egzaminu  jest  średnią  arytmetyczną  z  uzyskanych  na  egzaminie  wszystkich  ocen 
wymienionych w ust. 2 i ustalana jest zgodnie z zasadą:

do 2,99 - niedostateczny (2,0)
od 3,0 do 3,24 - dostateczny (3,0),
od 3,25 do 3,74 - dostateczny plus (3,5),
od 3,75 do 4,24 - dobry (4,0),
od 4,25 do 4,74 - dobry plus (4,5),
od 4,75 - bardzo dobry (5,0).

W §30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan wydziału.

Skreśla się ust. 6.

W §31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Ocena  końcowa  egzaminu  dyplomowego  jest  średnią  arytmetyczną  ocen  z  udzielonych  odpowiedzi 

i obliczana jest zgodnie z zasadą:
do 2,99 - niedostateczny (2,0)

od 3,0 do 3,24 - dostateczny (3,0),
od 3,25 do 3,74 - dostateczny plus (3,5),
od 3,75 do  4,24- dobry (4,0),
od 4,25 do 4,74 - dobry plus (4,5),
od 4,75 - bardzo dobry (5,0).

W §32 ust. 1, 3, 5 otrzymują brzmienie:
1. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu 

dyplomowego  lub,  jeżeli  plan  studiów  i  program  kształcenia  na  danym  kierunku  nie  przewiduje 
obowiązku  złożenia  pracy  dyplomowej,  uzyskaniu  pozytywnej  oceny  z  egzaminu  dyplomowego. 
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Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na podstawie decyzji  komisji  egzaminu 
dyplomowego.

3. Absolwentowi po ukończeniu studiów uczelnia wydaje:
1) dyplom  ukończenia  studiów,  w  którym  wymienione  są  forma,  poziom,  kierunek  studiów 

i ewentualnie specjalność oraz podany jest wynik studiów,
2) suplement  do  dyplomu,  w którym podane  są  informacje  dotyczące  odbytych  studiów,  w tym 

wykaz zaliczonych modułów kształcenia wraz z ocenami i punktami ECTS.
5. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:

1) średnia  arytmetyczna  ocen  z  egzaminów i  zaliczeń  z  uwzględnieniem ocen  niedostatecznych, 
uzyskanych w trakcie studiów,

2) średnia  arytmetyczna  ocen  z  pracy dyplomowej  wystawionych  przez  promotora  i  recenzenta, 
jeżeli złożenie takiej pracy jest wymagane w planach studiów i programach kształcenia na danym 
kierunku,

3) średnia arytmetyczna ocen z egzaminu dyplomowego.

§34 otrzymuje brzmienie:

Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2012/2013, po zatwierdzeniu przez Senat 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
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