
Uchwała nr 15/2015/2016 

Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 maja 2016 r. 

 

w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach pierwszego stopnia. 

 

Działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 15 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r., oraz uchwały nr 29/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia  

19 kwietnia 2016 roku, Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej  

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. dokonuje zmian w załączniku nr 1 uchwały  

nr 5/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia, w następującym 

zakresie: 

§ 1 

1. Zapis załącznika nr 1 §1 ust. 3 zmienia brzmienie z:  

,,Na kierunku fizjoterapia i  kosmetologia promotorem pracy dyplomowej może być również 

upoważniony przez radę wydziału nauczyciel akademicki, wysokiej klasy specjalista  

z tego zakresu, posiadający tytuł zawodowy magistra.”  

na: 

,,Na kierunku kosmetologia promotorem pracy dyplomowej może być również upoważniony 

przez radę wydziału nauczyciel akademicki, wysokiej klasy specjalista z tego zakresu, 

posiadający tytuł zawodowy magistra.” 

 

2. Zapis załącznika nr 1 § 3 ust. 1 zmienia brzmienie z: 

,,Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wybrany z grona 

specjalistów w danej dziedzinie. Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze stopniem 

co najmniej doktora (zał. 5).” 

 na: 

,,Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wybrany z grona 

specjalistów w danej dziedzinie. Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze stopniem 

co najmniej doktora. Recenzentem pracy licencjackiej na kierunku studiów kosmetologia 

może być również nauczyciel akademicki z tytułem zawodowym magistra posiadający 

znaczący dorobek praktyczny zdobyty poza Uczelnią w danym obszarze wiedzy. Dopuszcza 

się powołanie recenzenta spoza Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim, 

posiadającego wiedzę i doświadczenie praktyczne w danym obszarze wiedzy (zał. 5).” 

  

§ 2 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

§ 3 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

DZIEKAN 

Wydziału Turystyki i Zdrowia 

      dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki 

     
 


