
Aneks Nr 1 z dnia 3 lipca 2018 roku 

do Uchwały Nr 47/2016 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

 Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 13 grudnia 2016 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 47/2016 z dnia 13 grudnia 

2016 roku  

 

§ 1 

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 września 

2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 1554) w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §11 pkt.2 i 3, 

wprowadza się zmiany w Regulaminie dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie: 

1. w § 4.1. w podpunkcie 7:   

po słowach „karty ze średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów (wydaje dziekanat)” dodaje 

się zdanie „karty ewidencji pracy dyplomowej (wydaje dziekanat)”. 

2. § 4.3. zmienia brzmienie    

z: 
„Student, który chce otrzymać dodatkowy odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu ukończenia 

studiów w tłumaczeniu na język angielski składa w dziekanacie w terminie do 30 dni od daty 

ukończenia studiów:  

1) wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na 

język angielski (załącznik 7),  

2) wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w 

tłumaczeniu na język angielski (załącznik 8),  

3) 1 fotografię w formacie 45x65 mm (taką, jak w dyplomie ukończenia studiów),  

4) dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język 

angielski”.   

na: 
„Student, który chce otrzymać dodatkowy odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu ukończenia 

studiów w tłumaczeniu na język angielski:  

1) zgłasza w dziekanacie prośbę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia 

studiów i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski,  

2) składa 1 fotografię w formacie 45x65 mm (taką, jak w dyplomie ukończenia studiów),  

3) wnosi opłatę na konto indywidualne w wirtualnej uczelni za wydanie dodatkowego 

odpisu w tłumaczeniu na język angielski”.     

 

§ 2 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia.  

 

   

PRZEWODNICZĄCY 

                                                          Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

                                                    AWF w Warszawie 

 

       Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF  

 

 


