
Pismo okólne nr 6 
Dziekana Wydziału Rehabilitacji  

AWF Warszawa  
z dnia 02.07.2015 roku 

 
 

w sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia w 
roku akademickim 2014/2015. 

 
 

Na podstawie § 50 ust.1 pkt.16 i ust.2 pkt.3 Statutu AWF Warszawa, §30 ust. 4 i 5 Regulaminu 
Studiów AWF Warszawa oraz ust.6 Uchwały nr 1 Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 23 lutego 2010 roku w 
sprawie przeprowadzenia końcowego egzaminu dyplomowego dla studentów I stopnia na kierunku 
fizjoterapia, ustalam co następuje:  
 

§ 1  
 

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną ds. Przeprowadzenia Egzaminu Dyplomowego na Wydziale 
Rehabilitacji w Warszawie w składzie: 
 
Przewodniczący: - doc. dr Paweł Targosiński 
Członkowie:  - dr Piotr Czyżewski 
   - dr Grzegorz Bednarczuk 
   - dr Anna Dąbrowska-Zimakowska 
   - dr Kinga Żebrowska 
   
2. Do zadań Komisji Egzaminacyjnej ds. Przeprowadzenia Egzaminu Dyplomowego należy: 
 
1) nadzór nad organizacją egzaminu dyplomowego, 
2) przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w terminach ustalonych przez Dziekana Wydziału Rehabilitacji, 
3) przeprowadzenie egzaminu ustnego w I i II terminie,  
4) sporządzenie zbiorczego protokołu z przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, 
5) sporządzenie indywidualnych protokołów przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla każdego 

studenta,  
6) opracowanie pozostałej dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego, w tym 

wypełnienie odpowiedniej strony w indeksie studenta, 
7) ogłoszenie wyników egzaminu dyplomowego. 
 
3. Zasady pracy Komisji ds. Przeprowadzenia Egzaminu Dyplomowego ustala  Przewodniczący. 
 
4. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz zasady zaliczenia egzaminu dyplomowego i 

ustalenia oceny końcowej z tego egzaminu określa Regulamin Studiów. 
 

§ 2  
 

1. Termin egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku fizjoterapia wyznaczam na dzień 
17.07.2015 r. 

2. Egzamin dyplomowy dla osób, które uzyskały ocenę niedostateczną lub nie usprawiedliwiły swojej 
nieobecności w pierwszym terminie egzaminu dyplomowego będzie przeprowadzony w dniu 22.07.2015r. 

 
3. Komisja Egzaminacyjna ds. Przeprowadzenia Egzaminu Dyplomowego ogłasza wyniki egzaminu i 

przekazuje protokół zbiorczy, protokoły indywidualne z egzaminu dyplomowego oraz pozostałą 
dokumentację do Dziekanatu Wydziału Rehabilitacji do dnia 17.07.2015 r., a w przypadku egzaminu 
poprawkowego określonego w § 2 ust. 2 Pisma okólnego – w terminie do dnia 22.07.2015 r. 

 
§ 3  

 
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Dziekan 

Wydziału Rehabilitacji 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kosmol 


