
Pismo okólne nr 10 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 05.12. 2016 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 2016/2017 

 

 

Działając na podstawie art. 162 ust. 6 pkt.e, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. 

(Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Regulaminu studiów Akademii Wychowania Fizycznego w 

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

zarządzenia nr 58/2015/2016 Rektora AWF Warszawa z dnia 30 września 2016 r. ustalam 

następujące zasady: 

 

1. Prace licencjackie i magisterskie zaakceptowane przez promotorów, które pomyślnie przejdą 

procedurę antyplagiatową i zostaną złożone w sekretariatach katedr w terminie: 

 do dnia 14 lipca 2017 r. mogą być bronione do 28 lipca 2017 r. 

 między 15 a 28 lipca 2017 r. mogą być bronione od 4 do 15 września 2017 r.  

 do dnia 15 września 2017 r. mogą być bronione do 29 września 2017 r. 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 62/2012/2013 Rektora AWF Warszawa z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

złożenie pracy dyplomowej następuje najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem 

egzaminu dyplomowego. Prace złożone do procedury antyplagiatowej po 15 września 2017 r. 

nie będą dopuszczone do obrony. 

3. Studenci, którzy nie złożą egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) do 

29 września 2017 r. – zgodnie z obowiązującymi przepisami (§22 ust. 1. pkt.4. Regulaminu 

studiów) – zostaną skreśleni z listy studentów.  

4. Tryb i warunki przywrócenia praw studenckich określa §23, ust. 2, 3, 6. Regulaminu studiów. 

Wiąże się to z obowiązkiem powtórnego odbycia i zaliczenia seminarium dyplomowego lub 

magisterskiego. Wysokość opłat z tego tytułu zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora 

AWF. 

 

 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego 

 

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF 


