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Pismo Okólne nr 9/2018/2019  
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
z dnia 28.05.2019 rok 

 
dotyczy: procedury egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia kierunku turystyka i rekreacja w roku 

akademickim 2018/2019 

 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2018/2019 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji  z dnia 05.09.2018 roku w 
sprawie szczegółowej organizacji  roku akademickiego 2018/2019 oraz § 29 ust. 2 obowiązującego  
Regulaminu Studiów określam  procedurę egzaminu dyplomowego dla studentów studiów pierwszego 
stopnia w roku akademickim 2018/2019 kończących studia zgodnie z cyklem kształcenia oraz studentów 
po wznowieniu studiów. 

§ 1 
 

1. Terminarz egzaminów dyplomowych wymieniony jest w punkcie 2.f.  Zarządzenia nr 4/2018/2019 
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 05.09.2018 roku w sprawie organizacji roku 
akademickiego 2018/2019 w Wydziale Turystyki i Rekreacji i ustalony jest następująco: 

 

• Termin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia odbywa się - od 2 lipca do 12 
lipca 2019 roku  

 
2. Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia przyjmuje Komisja Egzaminacyjna w składzie czterech osób, 

po jednym przedstawicielu z trzech obszarów wiedzy: turystyki, rekreacji oraz zarządzania i ekonomii, a 
także sekretarza wyznaczonego spośród nauczycieli akademickich. 

 
3. Komisję powołuje dziekan WTiR i wyznacza spośród członków przewodniczącego, którym może być 

samodzielny pracownik naukowy lub prodziekan ze stopniem doktora nauk oraz promotora, recenzenta i 
sekretarza oraz ustala harmonogram. 

 
4. Zadaniem sekretarzy Komisji Egzaminacyjnej jest wypełnianie dokumentacji w czasie przebiegu 

egzaminu dyplomowego. Kierownik Dziekanatu przedstawia na spotkaniu szczegółowe zasady 
wypełniania dokumentów. 

 

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej 
dokonana przez promotora (załącznik nr 1) oraz jednego recenzenta wybranego z grona specjalistów w 
danej dziedzinie (załącznik nr 2).   

 
6. Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora. Dopuszcza się 

powołanie recenzenta spoza uczelni niebędącego nauczycielem akademickim posiadającego wiedzę i 
doświadczenie praktyczne w danym obszarze wiedzy.  

 
§ 2 

 
Formy sporządzania recenzji prac dyplomowych w formie projektu pisanych przez autora i 

współautorów:  

 

1. Jeżeli recenzja jest zróżnicowana w zależności od pracy studenta uczestniczącego w projekcie wówczas 

w teczce akt każdego studenta z trzyosobowego zespołu musi być oryginał recenzji  pracy dyplomowej w 

formie projektu ( napisanej odręcznie) podpisany własnoręcznie  przez recenzenta.   
 

2. Jeżeli recenzja dla wszystkich twórców projektu jest taka sama dopuszczalny  jest skserowany  oryginał 

recenzji  pracy dyplomowej w formie projektu napisany odręcznie ze złożonym własnoręcznie podpisem 

na każdej kserokopii z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” oraz zapisem „ oryginał recenzji znajduje 

się w teczkach  kat osobowych studentów  - współautorów ( należy wpisać  imiona  i nazwiska i numery 

albumów)”. 
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3. Jeżeli  recenzja  pracy dyplomowej pisanej w formie projektu wypełniona jest  w formie komputerowej  i  

wydrukowana jest w liczbie trzech egzemplarzy (tj.  oddzielnie dla autora i  oddzielnie dla 

współautorów)  oraz na każdym wydrukowanym egzemplarzu  zostanie złożony własnoręczny podpis to 

taki druk będzie stanowił oryginał dokumentu dla autora pracy dyplomowej i współautorów.  Tym 

samym w teczkach akt osobowych studentów znajdą się oryginały recenzji (dokumentu).  

 

4. Wyżej wymienione formy sporządzania recenzji prac dyplomowych w formie projektu pisanych przez 

kilku współautorów  stanowią o właściwej formie archiwizowania dokumentacji egzaminów 

dyplomowych oraz  będzie spełnione wymaganie zawarte w  § 15  Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów  (Dz.U. 2018, poz. 1861) z 

późn zm., które  mówi, że w  teczce akt studenta przechowuje się dokumenty  m.in. pracę dyplomową, 

recenzję pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego. 

 

§ 3 
 

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
 

1. Egzamin dyplomowy licencjacki  składa się z dwóch integralnych części i każda z części podlega 
odrębnej ocenie.  

 
1.1. Część pierwsza ma charakter prezentacji, indywidualnej lub zespołowej projektu. Formę 

prezentacji (np. referat, prezentacja multimedialna, pokaz, inne) ustala promotor. Studenci są 
również  informowani o ocenie projektu zaproponowanej przez promotora.  Student zobligowany 
jest do prezentacji multimedialnej na własnym laptopie. Rzutnik multimedialny zabezpiecza 
Sekretariat Katedry. 

 
1.2. Część druga – egzamin ma charakter sprawdzenia wiedzy z zakresu programu studiów w formie 

odpowiedzi na pytania  losowane z przygotowanych i ogłoszonych dziedzin przy czym każdy 
student  zdający indywidulanie  losuje dwa pytania z puli pytań opracowanych na dany rok 
akademicki  i odpowiada na wylosowane pytania oddzielnie.  Członkowie Komisji indywidualnie 
oceniają prezentację i odpowiedzi na pytania.  

 
2. Wynik egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną z części pierwszej – praktycznej i części 

drugiej – teoretycznej.  
 
3. Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną z uzyskanych na egzaminie wszystkich ocen tj. z 

części teoretycznej oraz  części praktycznej i  ustalana jest zgodnie z zasadą zawartą w  § 30  ust. 3 
obowiązującego Regulaminu Studiów.  

 
4. Ocena niedostateczna z jednej części egzaminu jest jednoznaczna z oceną niedostateczną z egzaminu 

dyplomowego.  
 
5. Egzamin dyplomowy jest udokumentowany protokołem.  
 

6. Po zdanym egzaminie przez studenta promotor, recenzent i Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 
podpisują oświadczenie (załącznik nr 3) 

 

7. Po egzaminie student nie otrzymuje dokumentów. Cały komplet dokumentów Sekretarz Komisji 
dostarcza do Sekretariatu Katedry przygotowującego dokumentację do egzaminu dyplomowego                   
pierwszego  stopnia. 

 
8. Egzamin poprawkowy - ostateczny  czyli  drugi termin egzaminu  jest prowadzony  w trybie jak 

egzamin w pierwszym terminie i powinien się odbyć przed upływem dwóch miesięcy od daty pierwszego 
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egzaminu dyplomowego. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej 
Dziekan wyznacza termin egzaminu poprawkowego jako termin ostateczny. 

 
9. W przypadku uzyskania  przez studenta w drugim terminie egzaminu czyli  egzaminu poprawkowego 

oceny niedostatecznej dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.  
 
10. W sytuacji uzasadnionego i usprawiedliwionego braku możliwości zdawania egzaminu przez studenta 

pracującego w zespołowym projekcie w terminie wyznaczonym dopuszcza się możliwość  
indywidualnego przystąpienia do egzaminu w drugim terminie traktowanym jako pierwszy.  

 

11. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje Dziekan. 

 

12. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek promotora lub na uzasadnioną (udokumentowaną) prośbę 
studenta termin egzaminu może być zmieniony nie dłużej jednak niż o trzy miesiące. Wymaga to 
indywidualnej zgody prodziekana ds. dydaktycznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dziekan może podjąć inną decyzję. 

 
13. Ostateczny termin egzaminów dyplomowych licencjackich upływa z dniem 30 września  2019 roku.  
 

14. Wymagania formalne i redakcyjne pisania pracy dyplomowej w formie projektu zawiera Poradnik 
pisania pracy dyplomowej zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Turystyki i Rekreacji 
http://www.awf.edu.pl/wtir/studenci/Obrona-pracy-dyplomowej.  

 
15. Promotorzy do dnia 12 czerwca 2019 roku przesyłają drogą mailową wykaz złożonych prac 

dyplomowych ( tytuł pracy, imię i nazwisko studenta) do prodziekana ds. nauki i sekretariatów 
Katedr. 

 
§ 4 

 
OBOWIĄZKI STUDENTA PRZED  EGZAMINEM  DYPLOMOWYM 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego licencjackiego jest: 
 
1.1. osiągnięcie określonych w programie studiów zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych 

zaliczeniem zajęć,  
 
1.2. odbycie praktyk i obozów przewidzianych w planie i programie kształcenia,   
 
1.3. uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS przewidzianej dla danego poziomu studiów, 
 
1.4. złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i 

recenzenta oraz uzyskanie  pozytywnego wyniku  weryfikacji i potwierdzenia samodzielności i 
oryginalności pracy. 

 
1.5. złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji drukowanej zgodnie z wymogami 

zawartymi w części IV obowiązującego Poradnika pisania pracy dyplomowej oraz nagranej w 
postaci jednego pliku elektronicznego zapisanego według zaleceń § 3 Regulaminu procedury 

antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie.  

Regulamin dostępny na stronie internetowej – link: www.awf.edu.pl/student/system-

antyplagiatowy/procedura-antyplagiatowa 
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                                      § 5 
 

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA 
 

1. W związku z art. 76 ust. 4 i art. 188 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) wszystkie prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) przed 
egzaminem dyplomowym oraz rozprawy doktorskie przed ich obroną - podlegają procedurze 
antyplagiatowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Zasady postępowania 
antyplagiatowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie określa Regulamin procedury 
antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich obowiązujący na podstawie Zarządzenia Nr 
24/2018/2019 Rektora AWF w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.  

 
2. W punktach od 2.1. do 2.23  niniejszego Pisma Okólnego zawarto niezbędne informacje dotyczące 

obowiązującej procedury antyplagiatowej prac dyplomowych: 
 

2.1. W celu sprawdzenia pracy dyplomowej w JSA student przekazuje pracę promotorowi  na 
zewnętrznym nośniku danych w postaci pliku elektronicznego zapisanego w jednym  z 
formatów: txt, pdf, doc, docx, odt, rtf tak, aby zapisany tekst był możliwy do skopiowania. 
Rozmiar pliku z pracą dyplomową nie może przekroczyć 15 MB.  Zdjęcia, schematy, wykresy 
przed wstawieniem do tekstu pracy należy zmniejszyć ich rozdzielczość w programie 
graficznym, tak, aby rozmiar pojedynczego rysunku nie przekraczał 100KB. 

 
2.2. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści pracy lub jego fragmentów w formie zdjęć  lub 

skanów. Wyjątek stanowią rysunki i oświadczenie autora. 
 

2.3. Zawartość pliku z pracą złożoną do sprawdzenia w JSA powinna obejmować: stronę  tytułową,  
oświadczenie autora pracy w formie skanu, spis treści, rozdziały z treści  pracy dyplomowej 
(zasadniczą treść pracy), spis piśmiennictwa, wykaz tabel i rysunków. 

 
2.4.  Praca złożona na zewnętrznym nośniku danych  płycie CD-R powinna być trwale opisana 

(poprzez podanie imienia i nazwiska studenta, nr albumu, wydział i kierunek studiów, rodzaj 
pracy: licencjacka lub magisterska).  

 
2.5.  Zgodnie z powyższym złożona praca na nośniku CD-R (płyta) powinna być trwale opisana 

(według poniższego wzoru) i dostarczona w papierowej kopercie z przezroczystym okienkiem. 
Student składający płytę sprawdza czy zapis pracy i opis płyty odpowiada niżej wymienionym 
wymogom. 

 
  Przykład:  
 
• Imię i nazwisko autora pracy(studenta) – np. Jan Kowalski, 
• Numer albumu – np. nr alb.  52238 

• Wydziału Turystyki i Rekreacji zapisany w skrócie – WTiR 

• Kierunek studiów: turystyka i rekreacja  
• Rodzaj pracy dyplomowej:  praca dyplomowa licencjacka   
• Poziom studiów:   studia licencjackie   lub  studia pierwszego stopnia 
• Imię i nazwisko promotora pracy dyplomowej magisterskiej (czytelne) i podpis    
           promotora.  
 

2.6. Płytę z nagraną pracą dyplomową licencjacką sprawdza i podpisuje promotor pracy. Do opisu 
płyty należy używać pisaków permanentnych przeznaczonych  do płyt/plastiku. 

 
2.7. Złożenie pracy dyplomowej na zewnętrznym nośniku płycie (CD-R) następuje najpóźniej 

na  2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego tj. do 10 czerwca 
2019 roku . 
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2.8. Promotor pracy dyplomowej odbiera od studenta oświadczenie według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do Regulaminu  i zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli zgodności wersji 
pracy złożonej przez studenta do JSA z wersją zatwierdzoną przez promotora do egzaminu 
dyplomowego. Za zgodność obu wersji odpowiada autor pracy. 

 
2.9. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy wersjami, o których mowa § 4 w ust. 1, Regulaminu 

antyplagiatowego, praca nie jest dopuszczana do procedury antyplagiatowej. W takiej sytuacji 
promotor wyznacza studentowi kolejny termin na złożenie pracy dyplomowej. 

 
2.10. Prace do badania w JSA wprowadza promotor lub wyznaczony pracownik posiadający 

uprawnienia do korzystania z JSA, w terminie do 3 dni od daty jej złożenia przez autora pracy. 
 
2.11. Promotor lub wyznaczony pracownik rejestruje w JSA zlecenie badania pracy poprzez 

wypełnienie metryki i wprowadzenie pliku z pracą. 
 
2.12. Praca dyplomowa sprawdzana jest w JSA w ramach jednego badania, w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się, aby praca mogła zostać sprawdzona więcej niż jeden raz. W takim 
przypadku promotor lub wyznaczony pracownik wgrywa kolejny plik z pracą korzystając z 
wcześniej założonej metryki. 

 
2.13. Promotor dokonuje analizy wyniku raportu z badania pracy w JSA i ocenia czy wskazane przez 

JSA zapożyczenia zostały użyte w sposób uprawniony bądź nieuprawniony. 
 
2.14. Analiza pracy w JSA wymaga również oceny, czy w tekście badanej pracy zostały zastosowane 

redakcyjne manipulacje, tj. identyfikacja wprowadzonych znaków specjalnych lub znaków spoza 
alfabetu tekstu pracy, nierozpoznanych wyrazów, fragmentów innego stylu, długości wyrazów w 
badanej pracy. Promotor zobowiązany jest również porównać liczbę zdjęć jaką wskazał JSA w 
badanej pracy z liczbą zdjęć wykazaną w spisie treści pracy. 

 
2.15. Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi o końcowej ocenie oryginalności i samodzielności 

pracy. Promotor dokonuje analizy wygenerowanego przez JSA raportu i korzystając z 
funkcjonalności JSA decyduje, czy praca jest samodzielna i oryginalna, czy też należy ją uznać 
za plagiat. 

 
2.16. Podpisany przez promotora Raport Ogólny, oryginał oświadczenia autora oraz płytę z 

zapisem pracy dyplomowej  w formie projektu (w postaci  jednego pliku elektronicznego) 

zapisanego w jednym z formatów wymienionych w § 5  punkt 2.1.  na nośniku CD-R opisaną  jak 

wyżej) promotor dostarcza do Sekretariatu Katedry przygotowującej dokumentację do egzaminu 
dyplomowego, a w wyniku dalszej procedury dyplomowania Raport i oryginał oświadczenia 
autora zostanie dołączony  do teczki akt osobowych studenta.  

 
2.17. W przypadku dostarczania Raportu Ogólnego drogą elektroniczną promotor zobowiązany jest do  

podpisania go w Sekretariacie Katedry.  
 
2.18. W przypadku kiedy w pracy wskaźnik podobieństwa przekroczył wartości o których mowa w § 5 

ust. 4 Regulaminu procedury antyplagiatowej  i promotor uznał, że nadmierna liczba zapożyczeń 
i cytatów wskazuje, że niektóre fragmenty w pracy są niesamodzielne lub nieoryginalne, 
promotor może wezwać studenta do poprawy tej części pracy, w której stwierdzono uchybienia. 
Poprawiona praca zostaje przekazana do badania jako kolejna próba. 

 
2.19. Prace zawierające informacje chronione na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych nie podlegają sprawdzaniu w JSA. Weryfikację antyplagiatową w tym ocenę 
samodzielności i oryginalność dokonują promotorzy, wzór opinii promotora dotyczącej pracy 
zawierające informacje niejawne określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. Prace te nie są 
dodawane do ORPPD.  

 

2.20. W przypadku zespołowym prac dyplomowych pracę do JSA rejestruje się wyłącznie jeden raz. 
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2.21. W przypadku prac dyplomowych złożonych w latach poprzednich z pozytywnym wynikiem 
protokołu samodzielności pracy w roku akademickim 2018/2019 nie poddaje się ponownej 
procedurze antyplagiatowej.  

 
2.22. W przypadku, gdy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia, które wskazują na popełnienie 

plagiatu, praca nie zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego, promotor powiadamia 
pisemnie dziekana o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu 
sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozumieniu 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 
1191, z późn. zm.). 

 
2.23. W sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu procedury antyplagiatowej dziekan 

niezwłocznie powiadamia Rektora o naruszeniu przepisów, a wobec jej autora, w terminie 14 dni 
od daty przekazania informacji, Rektor wszczyna postępowanie wyjaśniające w trybie 
określonym w art.287 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). 

  
§ 6 

 
WYMGANIA ORGANIZACYJNE PRZED  

EGZAMINEM DYPLOMOWYM  
 

1. Do Biura Obsługi Studenta przed egzaminem dyplomowym licencjackim student  
dostarcza:   

 

• Kartę Obiegową, 

• legitymację studencką,  

• katalog osiągnięć i pełnionych funkcji przez studenta do wykorzystania w suplemencie do   dyplomu 
– wypełniony druk potwierdzony przez Prodziekana ds. dydaktycznych. Dokument dostarczają tylko 
studenci, którzy posiadają szczególne, udokumentowane osiągnięcia. 

 
2. W celu  otrzymania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie,  ze zrealizowanych specjalizacji w ramach programu studiów  I stopnia, 
zgodnie z zawartym Porozumieniem Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego   studenci proszeni są 
o wpłacenie 20 złotych na subkonto przez wirtualny Dziekanat. 

 
3. Zgodnie z art. 77.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce   na 

wniosek studenta Uczelnia może wydać odpis  dyplomu i suplementu w  języku angielskim. Wniosek o 
w/w dokumenty wraz z adnotacją o wpłaconej kwocie 40 złotych  należy  skierować (zaadresować) do 
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji i wraz z dowodem opłaty na kwotę 40 złotych  złożyć w Biurze 
Obsługi Studenta (pok. 69 lub pok. 70). We wniosku należy zamieścić tytuł pracy w języku angielskim.  

 

4. Na złożony wniosek studenta/absolwenta Uczelnia wydaje odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w 
tłumaczeniu na język angielski w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.   

 

5. Jeśli student prosi o Zaświadczenie, w którym ma być podany planowany termin egzaminu 
dyplomowego licencjackiego i złożył prace dyplomową w sekretariacie Katedry właściwej dla promotora 
w terminie do 10 czerwca 2019 roku to otrzyma taki dokument z datą egzaminu dyplomowego podanego 
w aktualnym harmonogramie egzaminów licencjackich przesłanych do Biura Obsługi Studenta przez 
Prodziekana ds. nauki. 

 

6. Do Sekretariatu Katedry właściwej dla promotora na 11 dni roboczych przez 

wyznaczonym terminem egzaminu  dyplomowego licencjackiego  student  dostarcza  niżej wymienioną 
dokumentację: 

 
6.1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (tekstowej), dwustronnie 

drukowanej, w oprawie miękkiej na trwale zszytej/sklejonej z załączoną kopią 
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oświadczenia autora pracy (wraz z podpisami). Praca oraz pozostałe dokumenty powinny być 
włożone do papierowej teczki. 
 

6.2. O konieczności składania drugiego egzemplarza pracy licencjackiej decyduje promotor. 
 

6.3. Wzór strony tytułowej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Pisma Okólnego oraz dostępny jest 
na stronie internetowej Wydziału Turystyki i Rekreacji > Studenci > Obrona pracy dyplomowej 
http://www.awf.edu.pl/wtir/studenci/Obrona-pracy-dyplomowej. 

 
6.4. Kartę Okresowych Osiągnięć studenta po zaliczeniu  VI semestru studiów  jak również 

powtarzanych przedmiotów lub różnic programowych   pobraną z Biura Obsługi Studenta.  
Studenci proszeni są o sprawdzenie swoich ocen z przedmiotów na wirtualnej uczelni. 
Niezgodności ocen należy wyjaśnić z prowadzącym dany przedmiot. Bez podpisanej przez 
Prodziekana ds. dydaktycznych  Karty Okresowych osiągnięć student nie będzie dopuszczony do 
egzaminu.  

 
6.5. Cztery fotografie 4,5 x 6,5 cm (zdjęcia należy dostarczyć w podpisanej kopercie, (natomiast 

zdjęć nie należy podpisywać). 
 

6.6. „Formularz  informacyjny  dla studentów dotyczący prac dyplomowych” podpisany przez 
studenta i promotora. Druki można pobrać ze strony www.awf.edu.pl > biblioteka >sprawdź sam 

> formularz informacyjny dla studentów lub ze strony WTiR: 

http://www.awf.edu.pl/wtir/studenci/Obrona-pracy-dyplomowej. 
 

6.7. Wypełnione osobiście „Oświadczenie  studenta – monitorowanie losów  absolwenta”. Druk 
student pobiera ze strony Wydziału Turystyki i Rekreacji prodziekan ds. nauki. 

 
6.8. Dowód wpłaty za wydanie dyplomu w kwocie 60 złotych  dokonanej   na subkonto studenta  

przez wirtualny dziekanat zgodnie z przypisanym terminem płatności.  
 

7. W przypadku złożenia niekompletnych,  jak w/w dokumenty,  uzupełnienie brakujących dokumentów 
musi nastąpić najpóźniej na pięć (5) dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.  

 
 

§ 7 
 

ZADANIA ADMINSITRACYJNE PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM  
 
1. Po egzaminie student nie otrzymuje dokumentów. Cały komplet dokumentów dostarczany jest do 

Sekretariatu Katedry przygotowującego dokumentację do egzaminu dyplomowego magisterskiego. 
 
2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/2019 Rektora AWF w Warszawie z dnia 02.01.2019 roku  po zdaniu 

egzaminu dyplomowego Sekretariaty Katedr  niezwłocznie  dodają pisemne prace dyplomowe  do 
Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD) w wersji autorskiej tj. z załącznikami i 
aneksem. . Temat pracy musi być zweryfikowany z tematem zapisanym na płycie CD.  

 
3. Sekretariaty Katedr po egzaminie dyplomowym  wprowadzają dane  do  księgi dyplomów prowadzonej 

w elektronicznym systemie Uczelnia XP. W zakładce „Dyplom” należy wpisać ocenę pracy dyplomowej 
wystawioną przez  recenzenta na druku recenzji  oraz ocenę pracy dyplomowej wystawioną przez 
promotora na druku opinii promotora pracy dyplomowej .  

 
4. Jeżeli student nie zdał lub nie przystąpił do egzaminu dyplomowego Sekretariaty Katedr muszą 

ponownie w Systemie Uczelnia XP wejść w zakładkę „Dyplom” i wykasować wszystkie wprowadzone 
dane tego studenta celem uniknięcia błędów w księdze dyplomów. W przypadku niejasności informacji 
udziela pan mgr Maciej Popławski z Centrum Informatycznego AWF.  

 

5. Sekretariaty Katedr wgrywają pracę dyplomową do systemu wspomagającego prowadzenie prac 
badawczo-naukowych „Baza i Platforma Cyfrowa”.  
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6. Po wykonaniu w/w czynności dokumenty niezwłocznie przekazywane są przez Sekretariaty Katedr do 

Biura Obsługi Studenta po egzaminie dyplomowym – pok. 69 i pok. 70. 
 
7. Biuro Obsługi Studenta po pierwszym terminie egzaminów dyplomowych do dnia 26  lipca 2019 roku  i 

po drugim terminie egzaminów dyplomowych do dnia  25  września 2019 roku sporządza wykazy 
zawierające dane zgodnie z Załącznikiem nr 5 celem zatwierdzenia  tytułów zawodowych przez Radę 
Wydziału. 

 

 
 
 

                      Dziekan  

            Wydziału Turystyki i Rekreacji  

 

                                                                                      dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawy Prawne:  
 
 

1. Ustawa –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lica 2018 roku 

2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 września 2018 roku w sprawie 
studiów  (Dz.U. 2018, poz. 1861) z późn zm. zawartymi w Dz.U 2019. Poz. 787) 

3. Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (tekst 

jednolity z dnia 20 mar ca 2018 roku obowiązujący od początku roku akademickiego 2018/2019) 

4. Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 05.09.2018 roku w sprawie: 

organizacji i realizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2018/2019 

5. Zarządzenie nr 24/2018/2019 Rektora AWF Warszawa z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie 

sprawdzaniam.in.  pisemnych prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym  

5.a. Regulamin procedury antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich obowiązujący 

na podstawie Zarządzenia Nr 24/2018/2019 Rektora AWF w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r. 

określający zasady postępowania antyplagiatowego w Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie  
6. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 29.09.2017 roku 

– Poradnik pisania pracy dyplomowej 
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Załącznik nr 1  
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
           Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
              Wydział Turystyki i Rekreacji        
 
 

PROMOTOR 

…………………………………………………. 

 

Proszę o opinię załączonej pracy dyplomowej w formie projektu studenta    ………………………………                                                                                          

(imię i nazwisko ) 

Nr albumu …………………………………………………………………………………………………. 

 

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu………………………….godz.………………………………… 

 

                   DZIEKAN 

 
Warszawa, dnia …………............r                  ………………………………… 

 

Opinia promotora pracy dyplomowej 

Tytuł projektu  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 
1. Tytuł projektu (czy tytuł projektu jest adekwatny wobec podejmowanych problemów i realizowanych celów)  
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (czy potrzeba realizacji projektu została właściwie zdiagnozowana, czy 

projekt jest wystarczająco uzasadniony względami praktycznymi) 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Sformułowanie celu głównego i celów szczegółowych (czy cele zostały właściwie sformułowane, czy cele są 

możliwe do realizacji w ramach projektu licencjackiego) 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Opis problemu (czy problem został precyzyjnie zdefiniowany i wyczerpująco opisany, jakie jest praktyczne 

znaczenie problemu, czy problem wymaga poszukiwania nowych rozwiązań) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
5. Metoda realizacji celów projektu (czy metoda została właściwie dobrana i precyzyjnie opisana, czy sposoby 

monitorowania i ewaluacji są adekwatne) 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Realizacja celów projektu (czy zrealizowano przyjęte cele, czy i w jakim stopniu rozwiązano problem) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
7. Efekty projektu (jakie uzyskano efekty, czy zostały one poprawnie wskazane i właściwie opisane) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
8. Praktyczne znaczenie projektu (jakie jest znaczenie praktyczne przyjętych rozwiązań, możliwość zastosowania 

proponowanych rozwiązań w praktyce, stopień oryginalności i innowacyjności) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
9. Udział poszczególnych wykonawców w realizacji projektu (czy wszyscy wykonawcy uczestniczyli w równym 

stopniu w realizacji projektu) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Dobór i wykorzystanie źródeł (czy literatura została właściwie dobrana, odpowiednio wykorzystana i przedstawiona 
zgodnie z zasadami bibliograficznymi) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
11. Zgodność z wymaganiami formalnymi (czy projekt został przygotowany zgodnie z zasadami formalnymi, czy jest 

staranny pod względem edytorskim) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
12. Poprawność językowa (czy praca jest poprawna pod względem językowym – stylistycznym, ortograficznym, 

interpunkcyjnym) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
13. Projekt oceniam jako 
………………………………………………………………………........................................................ 

 

Warszawa, ……………………                    ……………………… 

                              (podpis promotora) 

 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 

 

                                              Załącznik nr 2  

Wzór druku recenzji pracy dyplomowej w formie  projektu   
 
................................... Warszawa , dnia …………...................... r 
        pieczęć szkoły wyższej 

 
 
 

                           PAN/I 
                           …………………………………………………………………. 

                           ……………………………………………….................... 

 

 
Proszę ………………………...………..o ocenę załączonej pracy ………………..…..…............................................................................ 

……………………………………..studenta ………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. 

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu ……………….….…….…godz. …………….………………………………………………………………… 

 

 
                            DZIEKAN 

                  ………………………………………………… 

 

Ocena pracy dyplomowej 
/w formie projektu/ 

 
Tytuł projektu: …..................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………......................... 

Imię i nazwisko  ……………………………………………..……………...……...…..………………………………………………………………………………….. 

Nr albumu……………..……….imię i nazwisko promotora ………………………..…………..................................................................... 

Wydział -Wydział  Turystyki i Rekreacji…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Czy treść i struktura projektu odpowiada tematowi określonemu w 

tytule………………………………..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

 

3. Merytoryczna ocena projektu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Inne uwagi…………………………………………………………………………………………............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy i w jakim zakresie sprawozdanie z projektu odpowiada wymaganiom określonym w Poradniku pisania prac 

dyplomowych - w tym głównie odnoszących się do utylitarnych wartości projektu 

…………………………..…………………………………….………………………………………................................................................................... 

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Ocena formalnej strony projektu (poprawność, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Sposób wykorzystania projektu (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał 

źródłowy)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Projekt oceniam jako …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………                                                    ……………………………………. 

data                          podpis 
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                                                   Załącznik nr 3 

………………………………………………… 
(imię nazwisko autora pracy dyplomowej)                                                                                                                                                  
                                                                                                              Warszawa, dnia ……………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Nie są mi znane przyczyny, które mogłyby wpłynąć na obiektywizm mojej oceny. 
 

 

 

Promotor ………………………………………………………………………………………………… 
                   (imię i nazwisko)                                                                     ( podpis ) 
 

 

Recenzent ……………………………………………………………………………………………….. 
       ( imię i nazwisko)                                                                                    (podpis) 

 
 
 
Przewodniczący  Komisji Egzaminacyjnej ……………………………………………………………… 
                                                                              (imię i nazwisko)                                        (podpis)                                  
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Załącznik nr 4  
 
 
 

wzór strony 1 (tytułowej – praca dyplomowa licencjacka) 
Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki w nawiasach 

 
 
 

Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie (16) 

 
 

             Wydział ........................................................................ (16)  
 
                                   Kierunek ......................................... (14)  
 
 

Imię i nazwisko autora projektu (16) 
Numer albumu (14) 

 
 

Tytuł projektu (16) 
 
 

 
Praca dyplomowa licencjacka w formie projektu (14) 

 
  

Nazwa instytutu/katedry w której promotor jest 
zatrudniony (12)  
Nazwa zakładu w którym promotor jest 
zatrudniony (12)  
*Pod opieką merytoryczną (tytuł/stopień  
naukowy, imię i nazwisko) (12)  
Promotor: (tytuł naukowy, imię i nazwisko) (12)  
 

Warszawa, data (12) 

 

 

*Zgodnie z zapisem w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji  nr 4 z dnia 05.09.2018roku   w 
sprawie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego w roku ak. 2018/2019  w WtiR 
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 Załącznik nr 5            WZÓR  

          

Wykaz studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy w roku akademickim 2018/2019  i uzyskali tytuł zawodowy licencjata/magistra                                     
od dnia ….do dnia……… 2019 roku  

 
         

 

Lp Imię  Nazwisko Nr albumu Numer 
dyplomu  promotor  recenzent wydział  poziom 

studiów  
forma 

studiów  
 data 

obrony/egzaminu 
dyplomowego  

temat pracy 
dyplomowej  

Ocena 
pracy 

Ocena z egz. 
dyplomowego 

Ocena 
końcowa na 

dyplomie  

                              

               
               
               
               
 w kolumnie: "Oceny z egz. dyplomowego; oceny końcowej na dyplomie; oceny pracy dyplomowej" - należy ocenę wpisać cyfrą  a nie słownie      

 


