Komunikat nr 6
Dziekana Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementem na Wydziale
Wychowania Fizycznego i Sportu w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2/COVID-19

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 38/2020 Rektora Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w trakcie trwania epidemii SARSCOV-2/COVID-19 zarządzam, co następuje:
1. Uchylam Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w
Krakowie z dnia 15 czerwca 2020 r w sprawie odbioru dyplomów na
Wydziale Turystyki i Rekreacji.
2. Dyplomy będą wydawane przez dziekanat tylko stacjonarnie po
wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Od dnia
25 stycznia 2021 nie ma możliwości wysyłki dokumentów drogą pocztową.
Możliwy jest odbiór dyplomu i suplementu przez inną osobę:
-posiadającą pełnomocnictwo w formie notarialnej;
-posiadającą pełnomocnictwo złożone bezpośrednio w obecności pracownika
dziekanatu, który potwierdza autentyczność podpisu osoby składającej
upoważnienie. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w załączniku, w zakładce
Studia – Praca Magisterska, Praca Licencjacka.
3. Wykaz dokumentów wymaganych do odbioru dyplomu i suplementu
dostępny jest w załączniku, w zakładce Dokumenty(w przypadku
absolwentów kończących studia w roku 2020 nie jest wymagane zdjęcie do
dyplomu).
4. Do odbioru dyplomu niezbędna jest „karta obiegowa”.
W okresie od 25 stycznia 2021 roku do odwołania zobowiązuję absolwentów
studiów wszystkich kierunków i trybów, aby zamiast wypełnionej „karty
obiegowej” w formie papierowej, przynosili do dziekanatu wydrukowane
z maila potwierdzenia tego, że nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do:
- Domów studenckich AWF Kraków: o potwierdzenie absolwent zwraca · się
pisząc e- maila na adres: czeslaw.kowal@awf.krakow.pl
- Biblioteki: o potwierdzenie absolwent zwraca się pisząc e-maila · na adres:
wypo.@awf.krakow.pl
- Promotora: o potwierdzenie absolwent zwraca się pisząc e-maila do ·
promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej).

Wszystkie
dokumenty
wymagane
do
odbioru
dyplomu wraz
z wydrukowanymi potwierdzeniami z powyższych instytucji uczelnianych
( w przypadku potwierdzenia mailowego - wydruk korespondencji mailowej),
należy dostarczyć do dziekanatu osobiście w dniu odbioru dyplomu.

Dziekan
Wydziału Turystyki i Rekreacji
dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF

