
Uchwała Nr 55/2017 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

 Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 13 czerwca 2017 roku 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia kryteriów uprawniających do pełnienia funkcji promotora prac 

dyplomowych  

 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie Regulaminu Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Rozdział 4 § 1 ust. 

1-4, Rada Wydziału, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2017 roku postanawia zatwierdzić kryteria 

uprawniające do pełnienia funkcji promotora prac dyplomowych według projektu 

stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  

 

                  DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego 

 

 

                                                                                Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF 

 

 

 
 

 

 

  



    Załącznik  

do Uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Nr 55/2017 

z dnia 13.06.2017 r. 

 

 

 

 

Kryteria uprawniające do pełnienia funkcji promotora prac dyplomowych 

 

1. Osoby posiadające stopień doktora, ubiegające się o możliwość pełnienia funkcji promotora 

prac licencjackich i magisterskich, powinny spełniać  jedno z poniższych kryteriów: 

– autorstwo lub współautorstwo tekstu opublikowanego nie później niż w ciągu 2 lat 

poprzedzających wystąpienie o nadanie uprawnienia w czasopiśmie umieszczonym w 

wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub 

punktowany rozdział w monografii, 

– autorstwo lub współautorstwo skryptu lub podręcznika akademickiego wydanego nie 

później niż 2 lata przed wystąpieniem o nadanie wspomnianego uprawnienia, 

– autorstwo lub współautorstwo materiałów metodycznych powstałych nie później niż w 

roku poprzedzającym wystąpienie o nadanie uprawnienia, 

– pełnienie funkcji kierownika w DS. lub DM (w momencie wystąpienia o nadanie 

uprawnień), 

– uczestniczenie w charakterze wykonawcy w grancie finansowanym ze środków 

zewnętrznych wraz z opinią kierownika projektu (w momencie wystąpienia o nadanie 

uprawnień). 

– posiadanie aktualnie znaczących osiągnięć w pracy trenerskiej i doświadczenie w 

prowadzeniu prac licencjackich i magisterskich (dotyczy kandydatów tylko do 

sprawowania funkcji promotora prac licencjackich), 

2. Wnioski zawierające akceptację kierownika zakładu, należy składać do dziekana nie później niż 

do końca lipca. 

3. Uprawnienia nadaje się na rok akademicki.  

 

 

 

 

 

 

 

              DZIEKAN 

       Wydziału Wychowania Fizycznego 

              dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF  

 

 

 


