
 Uchwała nr 62/2013/2014 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 10 lipca 2014 r. 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 60/2012/2013 Rady Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 16 maja 2013 r.  

w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu dyplomowania na studiach II stopnia 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz.U.2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 31 Regulaminu studiów Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz zarządzenia 

nr 62/2012/2013 Rektora AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 r., 

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 

10 lipca 2014 r. dokonuje się zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach II stopnia: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się w § 1 następujące zapisy: 

„1. Studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej kończą się egzaminem dyplomowym, z obowiązkiem 

złoŜenia pracy dyplomowej.” 

„10. Strona tytułowa pracy dyplomowej oraz streszczenie winno być przygotowane w języku 

polskim oraz języku angielskim.” 

 

2. Zmienia się zapis § 4 ust. 4, pkt 4) z: 

„złoŜenie w  sekretariacie katedry następujących dokumentów: 

− indeksu, 

− karty pracy magisterskiej, 

− karty obiegowej, 

− 4 fotografii w formacie 45x65 mm, 

− dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów, 

− udokumentowanych informacji o osiągnięciach i pełnionych funkcjach przez studenta 

(zał. 7), 

− oświadczenia studenta o wyraŜeniu lub nie wyraŜeniu zgody na udział w badaniach 

losów zawodowych absolwenta (zał. 8). 

− oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej (zał. 12). 

− legitymacji studenckiej.” 

na:  

„złoŜenie w  sekretariacie katedry następujących dokumentów: 

− karty pracy magisterskiej, 

− karty obiegowej, 

− 4 fotografii w formacie 45x65 mm, 

− dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów, 

− udokumentowanych informacji o osiągnięciach i pełnionych funkcjach przez studenta 

(zał. 7), 
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− oświadczenia studenta o wyraŜeniu lub nie wyraŜeniu zgody na udział w badaniach 

losów zawodowych absolwenta (zał. 8). 

− oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej (zał. 12). 

− legitymacji studenckiej. 

− wypełnionego i podpisanego formularza informacyjnego dla potrzeb opracowań 

bibliotecznych. Formularz do pobrania na stronie Biblioteki WWFiS w Białej 

Podlaskiej biblioteka@awf-bp.edu.pl” 

 

3. Zmienia się zapis § 4 ust. 7 z: 

„Wszystkie prace dyplomowe studentów kończących studia Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie podlegają procedurze antyplagiatowej, co oznacza obligatoryjne 

sprawdzanie prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym w elektronicznym systemie 

antyplagiatowym. JeŜeli w wyniku wstępnej analizy „Raportu podobieństwa”, tj. 

współczynnik 1 lub/i 2 przekroczyły odpowiednio 50% i 5%, jednocześnie na podstawie 

wstępnej analizy stwierdzono, Ŝe praca zawiera obszerne fragmenty nieuprawnionych 

zapoŜyczeń lub w pracy znajduje się intencjonalnie zniekształcony tekst, praca nie zostaje 

dopuszczona do egzaminu dyplomowego. Student zobowiązany jest do ponownego 

przygotowania pracy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (zał. 13).” 

na: 

„Zgodnie z zarządzeniem nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury antyplagiatowej 

obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu 

antyplagiatowego wraz z zarządzeniem nr 34/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 roku, wszystkie prace 

dyplomowe studentów kończących studia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

podlegają procedurze antyplagiatowej, co oznacza obligatoryjne sprawdzanie prac 

dyplomowych przed egzaminem dyplomowym w elektronicznym systemie antyplagiatowym. 

JeŜeli w wyniku wstępnej analizy „Raportu podobieństwa”, tj. współczynnik 1 lub/i 2 

przekroczyły odpowiednio 50% i 5%, jednocześnie na podstawie wstępnej analizy 

stwierdzono, Ŝe praca zawiera obszerne fragmenty nieuprawnionych zapoŜyczeń lub w pracy 

znajduje się intencjonalnie zniekształcony tekst, praca nie zostaje dopuszczona do egzaminu 

dyplomowego. Student zobowiązany jest do ponownego przygotowania pracy zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi (zał. 13).” 

 

4. Usuwa się zapis § 6: 

„4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.” 

 

§ 2 

 

W załącznikach Regulaminu dyplomowania na studiach II stopnia wprowadza się zmiany: 

 

1. Załącznik nr 3: 

- wprowadza się zapis „(tytuł pracy w języku polskim i angielskim)”, 

- zmienia się zapis z „Biała Podlaska, data (12)” na „Biała Podlaska, rok (12)”. 

 

2. Załącznik nr 4: 

- zmienia się zapis z: „8. Pozostałe wytyczne edytorskie ustalają zakłady.” na: 

„8. Tytuł pracy oraz streszczenie pracy w języku polskim i angielskim. 

  9. Pozostałe wytyczne edytorskie ustalają zakłady.” 
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3. Załącznik nr 8: 

- zmienia się zapis z:  

„WyraŜam zgodę na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów prowadzonych 

przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto wyraŜam zgodę na 

otrzymywanie korespondencji w sprawie powyŜszych badań na adres  

e-mailowy: …………………………………………… 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 

883 z późniejszymi zmianami) przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla 

prowadzonych badań losów zawodowych absolwentów.” 

na: 

„WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody* na udział w badaniach losów zawodowych 

absolwentów prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto 

wyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody*  na otrzymywanie korespondencji w sprawie 

powyŜszych badań na adres  

e-mailowy: …………………………………………… 

WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Akademię Wychowania Fizycznego 

w Warszawie dla prowadzonych badań losów zawodowych absolwentów. 

* właściwe podkreślić” 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

 

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak 

 


