
Pismo okólne nr 12 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 09.11.2018 r. 

 

 

w sprawie: zasad i terminów egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 

 

 

Działając na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Regulaminu studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

oraz zarządzenia nr 62/2012/2013 Rektora AWF Warszawa z dnia 15 kwietnia 2013 r. ustalam 

następujące terminy i zasady: 

1. Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 12 lipca 2019 r. - ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej do procedury 

antyplagiatowej, 

 od 24 czerwca do 26 lipca 2019 r. - termin sesji egzaminów dyplomowych. 

2. Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia: 

 14 czerwca 2019 r. - ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej do procedury 

antyplagiatowej, 

 od 11 maja do 26 lipca 2019 r. - termin sesji egzaminów dyplomowych. 

3. Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia: 

 14 czerwca 2019 r. - ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej do procedury 

antyplagiatowej, 

 od 27 kwietnia do 26 lipca 2019 r. termin sesji egzaminów dyplomowych. 

4. Studenci, którym w roku akademickim 2018/2019 przyznano ITS lub IPS oraz studenci 

uczestniczący w programie Erasmus+: 

 13 września 2019 r. - ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej do procedury 

antyplagiatowej, 

 do 27 września 2019 r. - termin sesji egzaminów dyplomowych (licencjackich 

i magisterskich). 

5. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) jest pracownik 

wydziału oddelegowany w celu przeprowadzenia obozu letniego, egzamin dyplomowy może 

odbyć się w innym wyznaczonym przez dziekana terminie. 

6. Studenci, którzy nie złożą egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) w 

terminach, o których mowa w ust. 1 – 4, zgodnie z obowiązującymi przepisami (§22 ust. 1. pkt.4. 

obowiązującego Regulaminu studiów) – zostaną skreśleni z listy studentów.  

 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego 

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF 


