
 

Uchwała nr 40 /2020 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 29 października 2020 roku 

 

w sprawie:     uchwalenia zmian treści Statutu oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  
  
Na podstawie : art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.) i § 26 ust.2 pkt. 1 Statutu Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 
Senat uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

1. Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zmienia treść Statutu 
uchwalonego Uchwałą Senatu nr 45/2019 z dnia 16 września 2019 r. w ten sposób, iż :  
a. § 30 ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie :  

„2. W skład Rady wchodzą: 
1) Przewodniczący Kolegium i jego zastępcy; 
2) członkowie Kolegium z tytułem profesora; 
3) skreślono; 
4) Dyrektor szkoły doktorskiej; 

5) członkowie Kolegium zatrudnieni na stanowisku profesora Uczelni, których wartość 

przynajmniej jednego wskaźnika bibliometrycznego (współczynnika oddziaływania IF, 

liczby cytowań SCI lub współczynnika Hirscha h) jest wyższa niż średnia w tej grupie 

- weryfikacja wartości wskaźników bibliometrycznych członków Kolegium 

zatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni następuje co 2 lata w drodze 

uchwały Senatu.”; 

b. § 30 ust.3 pkt 3 przyjmuje następujące brzmienie :  

„3. podejmowanie uchwał w sprawach awansów naukowych poprzez głosowanie 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50% liczby członków Rady;”; 

c. § 35 ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie : 
„2. W skład rady wydziału wchodzą: 

a. dziekan i prodziekani; 
b. kierownicy zakładów funkcjonujących na danym wydziale; 
c. osoby posiadające tytuł profesora realizujące swoje zadania pracownicze na 

danym wydziale; 
d. trzech przedstawicieli samorządu studenckiego wskazanych przez 

Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego spośród studentów studiujących 
na kierunkach prowadzonych przez dany wydział; 

e. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktyki; 
f. Przewodniczący Wydziałowa Komisji Jakości Kształcenia; 
g. w posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone               

z głosem doradczym.”; 
d. w załączniku nr 2 w pkt. II dodaje się ppkt 7 i w pkt. IV dodaje się ppkt 10                                   

w następującym brzmieniu :  
„7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach immatrykulacja może odbyć się                           
z pominięciem uroczystej procedury.”; 

e.  w załączniku nr 2 w pkt. III dodaje się ppkt 4 w następującym brzmieniu :  
„4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wręczenie dyplomów ukończenia studiów 

może odbyć się z pominięciem uroczystej procedury.”; 
f. w załączniku nr 2 w pkt. IV dodaje się ppkt 10 w następującym brzmieniu :  

„10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach promocja doktorska i habilitacyjna może 



odbyć się z pominięciem uroczystej procedury.”; 
g. w załączniku nr 2 w pkt. X dodaje się ppkt 3 w następującym brzmieniu : 

„3. Strój przewodniczącego kolegium naukowego stanowi czarna toga z peleryną                            
z czerwonymi wyłogami oraz biretem w takim samym kolorze. Przewodniczący nosi 
łańcuch przewodniczącego.”; 

h. w załączniku nr 2 w pkt. X dotychczasowe ppkt. 3-9 uzyskują numerację 4-10; 
i. w załączniku nr 2 w pkt. XI dodaje się ppkt 9 w następującym brzmieniu : 

„9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o odstąpieniu 
od organizacji uroczystych obchodów Święta Akademii.”; 

j. w załączniku nr 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie : 
„3. Kuria profesorów i profesorów Akademii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
wybiera spośród siebie dziesięciu przedstawicieli do Senatu.”; 

k. w załączniku nr 3 w pkt. III skreśla się ppkt 5, 11 i 15 
l. w załączniku nr 3 w pkt. III ppkt 7 przyjmuje brzmienie : 

„7. Kuria pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Wychowania Fizycznego                      

i Sportu wybiera spośród siebie: 

1) czterech przedstawicieli do Senatu; 
2) przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii w liczbie określonej proporcjonalnie 

do stanu zatrudnienia.”; 
ł. w załączniku nr 3 w pkt. III ppkt 12 przyjmuje brzmienie : 

„12. Kuria pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

ogólnouczelnianych Akademii wybiera spośród siebie liczbę elektorów określoną 

proporcjonalnie do stanu zatrudnienia. 

1) W wyborach przedstawicieli do Senatu nauczyciele akademiccy Centrum 
Języków Obcych włączani są do kurii pozostałych nauczycieli akademickich 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu; 

2) W wyborach przedstawicieli do Senatu nauczyciele akademiccy 
Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu włączani są do 
kurii pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Sportu i Sportu.”. 

 
 
2. Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wprowadza jednolity tekst 
Statutu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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W pozostałym zakresie Statut Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uchwalony 
Uchwałą Senatu nr 45/2019 z dnia 16 września 2019 r. z póżn.zm. nie ulega zmianie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Senatu 
Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Rokita 
 

 


