
1 

 

DN.0141.6.2019 

Zarządzenie Nr 30/2018/2019 

Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 08 marca 2019 roku 

 

W sprawie:: organizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych  

                    i niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT, na Wydziale Nauk o Sporcie w roku   

                    akademickim 2018/2019. 

 

Na podstawie: art. 227 ust. 3 i art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669) w zw. z §61 ust. 3 pkt. 6 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego, oraz  §37, §38 i §40 Regulaminu  Studiów  Akademii  Wychowania  

Fizycznego  we  Wrocławiu, 

 

zarządzam co następuje:   

 

 

§1 

1.  W a r u n k i e m  dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) jest: 

 

a/  uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk  przewidzianych w programie 

studiów oraz wpisu ocen do indeksu elektronicznego, w terminie: 

 

 studia stacjonarne i niestacjonarne do  30 czerwca 2019 r.  

 

b/   złożenie  w  Dziekanacie  1  egzemplarza  pracy dyplomowej (w formie pisemnej i na 

płycie CD)  w terminie 14 dni przed planowaną obroną pracy dyplomowej (magisterskiej). 

 

c/   uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej: 

 Recenzję sporządza jeden recenzent wyznaczony przez Dziekana.               .  

 Promotor (nie sporządza recenzji) dokonuje całościowej oceny pracy dyplomanta(za 

ostatnie dwa semestry z uwzględnieniem pracy dyplomowej), którą wpisuje 

do elektronicznego systemu ocen; 

 

d/   złożenie w Dziekanacie przed terminem egzaminu : 

 4 szt. fotografii do dyplomu (wymiary: 4,5 x 6,5 cm)  

 karty obiegowej; 

 wniesienie opłaty za dyplom* 

* opłata za dyplom (wraz z suplementem) wynosi 60 zł i należy jej dokonać na indywidualne konto 

studenta  

Uwaga! Za odpis dyplomu z suplementem w j. angielskim student zobowiązany jest wpłacić 

dodatkowo 40 zł i złożyć dodatkowo 1 szt. fotografii.   

 

e/   uregulowanie wszystkich opłat za studia;  

 

§2 

1. Egzaminy dyplomowe (magisterskie) odbędą się w terminach: 

 

 Studia stacjonarne i niestacjonarne: 1 – 12 lipca 2019 r. 
 

 



2. Dokładny termin egzaminu dyplomowego (magisterskiego) ustala Promotor w porozumieniu 

z Dziekanatem. 

 

 

3. W szczególnych przypadkach Dziekan przesunąć termin egzaminu dyplomowego na pisemny 

wniosek studenta (po uzyskaniu zgody Promotora), nie później jednak niż do 30.09.2019 r. 

 

 

§3 

 

1. Sprawy nie ujęte w zarządzeniu określa Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego  

we Wrocławiu. 

 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                   Dziekan 

                     Wydziału Nauk o Sporcie 

              Akademii Wychowania Fizycznego  

                              we Wrocławiu 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej (magisterskiej) zamieszczone są na 

stronie internetowej Uczelni (Dydaktyka> Dziekanat Wydziału NOS> Informacje dla Studentów). 

 

 


