
1 

 

 

 

DN.021.4.2020 

 

Zarządzenie Nr 20/2019/2020 

Dziekana Wydziału Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2019/2020, na 

Wydziale Sportu. 

 

Na podstawie: §34 ust. 3 pkt. 6 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i §49 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 (licencjackiego)  jest: 

 

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

studiów oraz  wpisu ocen do indeksu elektronicznego, w terminie do: 

 - studenci studiów niestacjonarnych  -  30.05.2020 r.  

 - studenci kierunku stacjonarnych    -  19.06. 2020 r.  

 

b/   złożenie w Dziekanacie: 

 

 1 egzemplarza  pracy  licencjackiej w formie pisemnej podpisanej przez promotora 

(oraz na płycie CD) wraz z recenzją w nieprzekraczalnym terminie do: 

- studenci studiów niestacjonarnych  -  30.05.2020 r.  

- studenci kierunku stacjonarnych    -   05.06.2020 r.  

 

 karty obiegowej; 

 wniesienie opłaty za dyplom* 

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

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

dodatkowo 40 zł.   

 

c/   uzyskanie pozytywnej oceny pracy licencjackiej: 

 recenzję sporządza jeden recenzent wyznaczony przez Dziekana Wydziału.  

 promotor dokonuje oceny pracy dyplomanta za ostatnie dwa semestry (z uwzględnieniem 

pracy licencjackiej), którą wpisuje do elektronicznego systemu ocen ostatniego semestru 

studiów; 

 

d/   uregulowanie wszystkich opłat za studia.  
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§ 2 

1. Zgodnie z §49 ust.2 Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu gdy program studiów przewiduje pracę dyplomową, egzamin licencjacki 

przybiera formę obrony tej pracy. 

2. Egzamin składa się z dwóch części: 

a) część I: student odpowiada na pytania z zakresu tematyki pracy dyplomowej; 

b) cześć II: student odpowiada na 1 losowo wybrane pytanie (tezy wymienione w zał. 1 

i 2 do niniejszego Zarządzenia). 

3. Uwaga! Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu licencjackiego jest 

uzyskanie oceny pozytywnej z części I i II egzaminu.  

4. Ostateczny wynik egzaminu licencjackiego stanowi średnia arytmetyczna ocen 

uzyskanych z obu części egzaminu. 

 

§3 

1. Wytyczne do egzaminu licencjackiego przeprowadzanego w roku akademickim 2019/2020 

stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§4 

1. Powołuję komisje do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla 

studentów specjalności Menedżer sportu w następującym składzie: 

Komisja nr 1:               Przewodniczący: 

                                     dr hab. Wojciech Cieśliński, prof.  AWF  Wrocław 

                                     Członkowie: 

                                     dr Edyta Pieniacka 

                                     dr Piotr Głowicki 

 

Komisja nr 2:               Przewodnicząca: 

                                     dr Aneta Stosik-Sołtyk 

                                     Członkowie: 

                                     dr Tomasz Seweryniak 

                                     dr Wojciech Idzikowski 

 

2. Powołuję komisje do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (licencjackiego) 

dla studentów specjalności trenerskiej w następującym składzie: 

Komisja nr 1:               Przewodniczący: 

                                     dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof.  AWF  Wrocław 

                                     Członkowie: 

                                     dr Krystyna Chromik 

                                     dr Mieczysław Lewandowski 
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Komisja nr 2:               Przewodniczący: 

                                     dr hab. Marek Konefał, prof. AWF Wrocław 

                                     Członkowie: 

                                     dr Rafał Kubacki 

                                     dr Sebastian Klich 

§5 

 

1. Ustalam następujące terminy egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku 

studiów stacjonarnych:  

Termin I  Specjalność trenerska:  

23.06.2020 r. (wtorek) 

 

 Komisja nr 1: od godz. 9.00 sala nr 33 (Hala Wielofunkcyjna) nazwiska alfabetycznie od A-K  

 Komisja nr 2: od godz. 9.00 sala nr 24 (Hala Wielofunkcyjna) nazwiska alfabetycznie od L-Ż 

 

Termin I  Specjalność Menedżer sportu:      

24.06.2020 r. (środa)    

                                                                                              

 Komisja nr 1: od godz. 9.00 sala nr 33 (Hala Wielofunkcyjna) nazwiska alfabetycznie od A-K  

 Komisja nr 2: od godz. 9.00 sala nr 24 (Hala Wielofunkcyjna) nazwiska alfabetycznie od L-Ż

 

II Termin (poprawkowy) dla obu specjalności:  

07.07.2020 r. (wtorek) 

 

 od godz. 9.00 sala nr 33 (Hala Wielofunkcyjna) specjalność trenerska 

 od godz. 9.00 sala nr 24 (Hala Wielofunkcyjna) specjalność Menedżer sportu 

 

2. Ustalam następujący termin egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku 

studiów niestacjonarnych:  

Termin I             6.06.2020 r. (sobota) 

 od godz. 10.00 sala nr 33 (Hala Wielofunkcyjna) specjalność trenerska 

 od godz. 10.00 sala nr 24 (Hala Wielofunkcyjna) specjalność Menedżer sportu 
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Termin II (poprawkowy)        

Specjalność trenerska     23.06.2020 r. (wtorek) 

 od godz. 9.00 sala nr 33 (Hala Wielofunkcyjna)  

Specjalność Menedżer sportu   24.06.2020 r. (środa) 

 od godz. 9.00 sala nr 33 (Hala Wielofunkcyjna)  

 

§6 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

   Dziekan Wydziału Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

                                                                      dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 

 

 

 

UWAGA! Zasady pisania prac dyplomowych na Wydziale Sportu zamieszczone są na stronie 

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


