
Uchwała nr 30/2016/2017 

Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 06 kwietnia 2017r. 

 

 

w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac 

dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2017/2018. 

 

 

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 2 pkt. 

15 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 

lutego 2012 r. (z późn. zm), Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na 

posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2017r. uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1) Uprawnia się samodzielnych pracowników naukowych do prowadzenia prac 

dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na wszystkich kierunkach oraz 

pracowników ze stopniem doktora (załącznik nr 1), którzy za ostatnie trzy lata (2014-

2016) uzyskali łączną liczbę punktów MNISW nie mniejszą niż 8, 

2) na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków fizjoterapia i kosmetologia o profilu 

praktycznym do prowadzenia prac dyplomowych uprawnia się specjalistów ze stopniem 

doktora (załącznik nr 2), dodatkowo na kierunku kosmetologia upoważnia się 

specjalistów z tytułem magistra ze znaczącym doświadczeniem zawodowym  

w dziedzinie kosmetologii zdobytym poza uczelnią (załącznik nr 3). 

 

§ 2 

Ocenie podlega dorobek publikacyjny zgodnie z zasadami punktacji MNISW (według stanu 

zawartości bazy na dzień 05.04.2017r.). 

 

§ 3 

Liczba prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu prowadzonych przez jednego 

pracownika w roku akademickim nie może przekroczyć 10. 

 

§ 4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

 

                             DZIEKAN 

                             Wydziału Turystyki i Zdrowia 

 

                   dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki 

 



Załącznik nr 1 

do uchwały nr 30/2016/2017 

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 06 kwietnia 2017r. 

  

 

 

Lista pracowników ze stopniem doktora uprawnionych do prowadzenia prac 

dyplomowych na studiach pierwszego i  drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018: 

 

1. dr Krystyna Buchta 

2. dr Paweł Chwaluk 

3. dr Grzegorz Godlewski 

4. dr Wojciech Hołub 

5. dr Marta Jarocka 

6. dr Maria Juszkiewicz- Borowiec 

7. dr Przemysław Kędra 

8. dr Katarzyna Kładź-Postolska 

9. dr Beata Makaruk 

10. dr Urszula Parnicka 

11. doc. dr Florian Parnicki 

12. dr Krzysztof Piech 

13. dr Paweł Płocharz 

14. dr Małgorzata Skiert 

15. dr Paweł Tarkowski 

16. dr Jacek Walawski 

17. dr Szczepan Wiecha 

18. dr Mirosław Zalech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do uchwały nr 30/2016/2017 

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 06 kwietnia 2017r. 

 

 

Lista specjalistów ze stopniem doktora uprawnionych do prowadzenia prac 

dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach fizjoterapia  

i kosmetologia w roku akademickim 2017/2018: 

 

1. dr n. med. Adam Borzęcki 

2. dr n. med. Agnieszka Chwaluk 

3. dr Dorota Drabarek 

4. dr Renata Kopytiuk 

5. dr n. med. Beata Korzeniewska 

6. dr n. med. Andrzej Kossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do uchwały nr 30/2016/2017 

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 06 kwietnia 2017r. 

 

 

Lista osób z tytułem magistra ze znaczącym doświadczeniem zawodowym zdobytym 

poza uczelnią uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego 

stopnia na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2017/2018: 

 

1. mgr Anna Kulik 

2. mgr Marta Leszko 

 

 


