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W.021.34.2022 

Zarządzenie Nr 71/2021/2022 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 10 maja 2022 r. 

 

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dla studentów II roku studiów 

II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2021/2022. 

 

Na podstawie: §34 ust. 3 pkt. 6 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego oraz §48 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 (magisterskiego)  jest: 

 

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

wpisu ocen do indeksu elektronicznego, w terminie do: 

 - studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:  

Kierunek Sport:     24.06.2022 r.     

Kierunek Turystyka i Rekreacja:  24.06.2022 r. 

Kierunek Wychowanie Fizyczne: 24.06.2022 r. 

 

 

b/   uzyskanie pozytywnej oceny pracy magisterskiej: 

• recenzję sporządza jeden recenzent wyznaczony przez Dziekana Wydziału, 

• recenzja sporządzania jest na formularzu oceny (do pobrania ze strony  

https://awf.wroc.pl/dydaktyka/wytyczne-przygotowania-prac-dyplomowych)  

• promotor dokonuje oceny pracy dyplomanta za ostatnie dwa semestry, z uwzględnieniem pracy 

dyplomowej (magisterskiej), którą wpisuje do elektronicznego systemu w ostatnim semestrze 

studiów; 

 

c/   złożenie lub przesłanie do Dziekanatu: 

 

• 1 egzemplarza podpisanej przez promotora pracy dyplomowej w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej na płycie CD /po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Zarządzenie Rektora 

nr 51/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego/ wraz 

z recenzją;  

• karty obiegowej; 

 

w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2022 r. 

 

d/   uregulowanie wszystkich opłat za studia;  
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§2 

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

 

Kierunek Sport:      27.06.2022 – 08.07.2022 

Kierunek Turystyka i Rekreacja:   27.06.2022 – 08.07.2022 

Kierunek Wychowanie Fizyczne:   27.06.2022 – 08.07.2022 

 

2. Szczegółowy harmonogram egzaminów – ustala Dziekan Wydziału. 

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

wniosek studenta (po uzyskaniu zgody Promotora), nie później jednak niż do 30.09.2022 r. (złożenie pracy 

dyplomowej najpóźniej do 15.09.2022 r.). 

§3 

1. Egzamin dyplomowy (magisterski) składany jest przed powołaną przez dziekana komisją w składzie: 

przewodniczący komisji (dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki), promotor 

oraz recenzent. 

2. Upoważniam następujących nauczycieli akademickich do pełnienia funkcji Przewodniczącego 

Komisji Egzaminacyjnej:  

dr hab. Agnieszka Szpala, prof. AWF, dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF 

3. Przebieg egzaminu dyplomowego (magisterskiego): 

a) informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o przyjęciu pracy magisterskiej, 

b) przedstawienie oceny z recenzji  oraz średniej z przebiegu studiów, 

c) przedstawienie założeń i wyników  pracy przez magistranta, 

d) odpowiedzi magistranta na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej, 

e) ocena  odpowiedzi na zadane pytania, 

f) ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji  wyników egzaminu magisterskiego i końcowej oceny 

na dyplomie  (zgodnie z §52 ust.3 i  §53 Regulaminu Studiów AWF).  

§4 

 Sprawy nie ujęte w Zarządzeniu określa Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego. 

§5 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

   Dziekan  

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

                                                                      dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 

 

 

UWAGA! Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 

zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni https://awf.wroc.pl/dydaktyka/wytyczne-przygotowania-

prac-dyplomowych . 
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