
Uchwała nr 19/2016/2017  

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia  

w Białej Podlaskiej 

z dnia 13 października 2016 r. 

 

 

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

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 31 Regulaminu studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r. oraz zarządzenia  

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

Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu  

13 października 2016 r. uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się zmian w § 1 ust. 4 z:  

,,Student w semestrze poprzedzającym seminarium dyplomowe podejmuje decyzję dotyczącą 

wyboru obszaru tematycznego oraz promotora pracy dyplomowej i zgłasza ją do sekretariatu 

katedry.’’ 

na: 

,,Student w pierwszym semestrze studiów podejmuje decyzję dotyczącą wyboru obszaru 

tematycznego oraz promotora pracy dyplomowej i zgłasza ją do sekretariatu katedry.’’ 

 

2. Dokonuje się zmian w § 1 ust. 5 z:  

,,Temat pracy dyplomowej, zgodny z kierunkiem kształcenia oraz przygotowania do zawodu, 

student ustala z promotorem najpoźniej do końca semestru rozpoczynającego seminarium 

dyplomowe. Karta ewidencyjna pracy magisterskiej wraz z propozycją tematu pracy dyplomowej, 

zatwierdzona na zebraniu zakładu/katedry zostaje złożona do sekretariatu katedry przez 

promotora, w terminie do końca pierwszego semestru zajęć seminarium dyplomowego (zał.1).’’ 

na:  

,,Temat pracy dyplomowej, zgodny z kierunkiem kształcenia oraz przygotowania do zawodu, 

student ustala z promotorem najpoźniej do końca drugiego semestru studiów. Karta ewidencyjna 

pracy magisterskiej wraz z propozycją tematu pracy dyplomowej, zatwierdzona na zebraniu 

zakładu/katedry zostaje złożona do sekretariatu katedry przez promotora, w terminie do końca 

drugiego semestru studiów(zał.1).” 

 

3. Pozostałe zapisy Regulaminu dyplomowania II stopnia pozostają bez zmian. 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2016. 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki 


