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Zarządzenie Nr 11/2020 
Dziekana Turystyki i Rekreacji 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
z dnia 18 maja 2020 r. 

 
w sprawie organizacji sesji obron w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale 

Turystyki i Rekreacji 
 

Działając w oparciu o Zarządzenie JM Rektora Nr 23/2019 z dnia 11 lipca 2019 
roku, w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu studiów w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Obrony prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) odbywają się  
w wyznaczonych salach lub za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2020 Rektora AWF w Krakowie w sprawie zasad 
przeprowadzania obron prac dyplomowych i magisterskich od 11 maja 2020 roku 
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 
Terminarz obron przygotowuje dziekanat wydziału.  

 
§ 2 

I. Okres realizacji i złożenia pracy 
1. Obrony odbywają się w terminach określonych zarządzeniem Dziekana Wydziału 

Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 
Krakowie w sprawie organizacji sesji obron w określonym roku akademickim na 
Wydziale Turystyki i Rekreacji. 

2. Student, po zaliczeniu ostatniego semestru studiów, składa pracę dyplomową do 
ostatecznej akceptacji przez Promotora za pośrednictwem Archiwum Prac 
Dyplomowych „APD”. 

3. Student, który chce przystąpić do podstawowej sesji obron prac dyplomowych, 
musi złożyć pracę za pośrednictwem APD (status pracy „2-Przesłanie plików z 
pracą”) przed 5 lipca, a jeśli chce przystąpić w drugim terminie, to do 28 lipca lub 
między 1 –5 września. 

4. Student, który kończy studia planowo w semestrze letnim, zobowiązany jest 
przystąpić do egzaminu licencjackiego do 17 lipca, magisterskiego do 30 lipca, a 
w drugim terminie nie później niż do 18 września. 

5. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie do 30 
września student zostaje skreślony z listy studentów. Na wniosek studenta 
Dziekan kieruje go na powtarzanie ostatniego semestru studiów. 
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Postępowanie w przypadku obrony przeprowadzanej z osobistym udziałem 
dyplomanta na terenie uczelni. 
1. Student, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego składa w Dziekanacie 

osobiście:  
• wniosek o wyznaczenie terminu obrony (Załącznik nr 1); 
• dokumenty wynikające z Zarządzeń Rektora AWF w Krakowie Nr 15/2019 

z dnia 30 maja 2019 i Nr 16/2019 z dnia 31 maja 2019 (Załączniki nr 2 i nr 3); 
• jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD, w 

postaci dwustronnego wydruku komputerowego (zbindowany listwą) w 
białej tekturowej wiązanej teczce niekwasowej, opisanej według wzoru 
(Załącznik nr 4);  

• dowód wpłaty za dyplom.  
 

Postępowanie w przypadku obrony przeprowadzanej zdalnie. 
1. Student, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego składa w Dziekanacie 

za pośrednictwem e-mail:  
• wniosek o wyznaczenie terminu obrony (Załącznik nr 1); 
• dokumenty wynikające z Zarządzeń Rektora AWF w Krakowie Nr 15/2019 

z dnia 30 maja 2019 i Nr 16/2019 z dnia 31 maja 2019  (Załączniki nr 2 i nr 3). 
2. W momencie odbioru zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjata/magistra 

(elektronicznie lub osobiście) student zobowiązany jest do złożenia:  
• jednego egzemplarza pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD w 

postaci dwustronnego wydruku komputerowego (zbindowany listwą) w 
białej tekturowej wiązanej teczce niekwasowej, opisanej według wzoru 
(Załącznik nr 4);  

• dowodu wpłaty za dyplom  
• oryginałów dokumentów wymienionych w punkcie 1. 

 
II. Ocena pracy 
1. Ocen pisemnych pracy dokonują promotor oraz recenzent w formie elektronicznej 

za pośrednictwem APD. 
2. Oceną pracy jest średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora  

i recenzenta. 
3. W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej Dziekan 

podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do poprawy lub do oceny przez 
dodatkowego recenzenta. 

 
III. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 
1. Dopuszczenie studenta do obrony następuje dopiero po zakończeniu 

postępowania antyplagiatowego oraz po sporządzeniu recenzji przez promotora 
i recenzenta.  
Wydrukowane z APD i podpisane recenzje w formie papierowej promotor 
i recenzent składają w dziekanacie nie później niż w dniu obrony. „Raport 
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ogólny” wygenerowany z JSA, wydrukowany i podpisany w formie papierowej 
promotor składa w dziekanacie nie później niż w dniu obrony. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest: 
• złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie wszystkich zaliczeń 

przewidzianych programem studiów, 
• uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdej recenzji. 

 
IV. Egzamin końcowy (obrona pracy) 
1. Obronom prac magisterskich przewodniczy Dziekan Wydziału Turystyki 

i Rekreacji lub Prodziekani.  
2. Obronom prac licencjackich przewodniczy Kierownik Zakładu, w którym 

przygotowywana jest praca licencjacka lub osoba (ze stopniem doktora) przez 
niego upoważniona. 

3. W obronie uczestniczy także promotor i recenzent pracy.  
4. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym i jest protokołowany.  
5. Egzamin obejmuje: 

• zaprezentowanie pracy promocyjnej przez studenta – prezentacja może być 
przygotowana i dokonana w dowolny sposób ( nie obligatoryjne); 

• przedstawienie przez promotora krótkiej opinii o pracy oraz zadanie minimum 
jednego pytania, które winno być odnotowane i ocenione w protokole 
egzaminu; 

• zadanie przez recenzenta minimum jednego pytania, które winno być 
odnotowane i ocenione w protokole egzaminu; 

• odpowiedź studenta na zadane pytania. 
6. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej Dziekan 

wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórzony egzamin nie może odbyć się 
wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż przed upływem 
trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

7. W przypadku niezdania egzaminu w drugim terminie Dziekan wydaje decyzję 
o skreśleniu z listy studentów. Na umotywowany wniosek studenta Dziekan 
może jednak zezwolić na powtórzenie ostatniego roku (semestru) studiów. 

 
§ 3 

 
Ustala się następujący harmonogram obron prac licencjackich w okresie  

13 lipca do 17 lipca 2020 r. (specjalności: E-turystyka, Obsługa ruchu turystycznego, 
Hotelarstwo, Turystyka przygodowa, Odnowa psychosomatyczna): 
 
Specjalność: E-turystyka 
Promotor Data egzaminów Godziny egzaminów Sala 
Dr hab. Wiesław Alejziak prof. 
AWF,  

15 lipca 2020 
 

9.00—10.30 
 

215/IV 

Dr Bartosz Szczechowicz 15 lipca 2020 11.00-13.00 
 

 



 4

Dr Piotr Lewicki,  
 

16 lipca 2020 
 

9.00-11.30 
 

 

Dr  Tomasz Wałek 16 lipca 2020 12.00-14.00  
Dr Małgorzata Kryczka  16 lipca 2020 14.30-17.30  
    
 
Specjalność: Obsługa ruchu turystycznego 
Promotor Data egzaminów Godziny egzaminów Sala 
Dr Krzysztof Borkowski 15 lipca  2020 8.30-11.30 F 
Dr Anna Wilkońska 15 lipca 2020 12.00-14.30  

Dr Mikołaj Bielański 15 lipca 2020 15.00-17.30  

Dr Iwona Dominek 15 lipca 2020  18.00-19.00  

    

 
Specjalność: Hotelarstwo  
Promotor Data egzaminów Godziny egzaminów Sala 
Dr Maciej Abram 14 lipca 2020 10.00-11.30 209/IV  
Dr Bożena Alejziak, 
 

15 lipca 2020 11.30-13.00  

Dr  Anna Szeliga 15 lipca 2020 13.00-14.30  

    

    
 

Specjalność: Turystyka przygodowa 
Promotor Data egzaminów Godziny egzaminów Sala 
Dr Anna Wilkońska 17 lipca 2020 9.30 -11.15 215/IV 
Dr Marek Czyż 17 lipca 2020 11.30-13.00 215/IV 

Dr Tomasz Ręgwelski 17 lipca 2020 13.15-14.45 215/IV 

    

    

 
Specjalność: Odnowa psychosomatyczna 
Promotor Data egzaminów Godziny egzaminów Sala 
Dr hab. Robert Walaszek 
prof.AWF 

13 lipca 2020 9.00-12.00 215/IV 

Dr Mirosław Szyndera 
 

14 lipca 2020 
 

9.00-15.00 
 

 

Dr hab. Krzysztof KAGANEK 
prof.AWF 

14 lipca 2020 9.00-15.00 
 

 

Specjalność: Rekreacja ruchowa 
Dr Danuta Żiżka 13 lipca 2020 11.00-15.00 215/IV 
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§ 4 
 
 Ustala się dni tygodnia, w których organizowane będą obrony prac 
magisterskich w okresie 13 lipca do 30 lipca 2020 roku od poniedziałku do piątku. 
 

 
§ 5 

 
 W czasie sesji egzaminów licencjackich i magisterskich Dziekan Wydziału 
Turystyki i Rekreacji nie przewiduje udzielania pracownikom urlopów 
wypoczynkowych. 

 
 
 

 
 
 

Dziekan 
Wydziału Turystyki i Rekreacji 

               Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF 
 



 6

 
Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia Nr 11/2020 

 
 

WNIOSEK O WYZNACZENIE TERMINU OBRONY 
 

Kraków, dnia………….. 
Imię i nazwisko         
kierunek studiów 
nr albumu 
tel. 
 
 

Dziekanat Wydziału  
Turystyki i Rekreacji 
Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha  
w Krakowie 

 

 

Proszę uprzejmie o wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej/licencjackiej, w trybie 

stacjonarnym/zdalnym na platformie Microsoft Teams*  

 

Tytuł pracy  

 

 

Promotor  

Recenzent  

 

 
…………………………………..… 

/czytelny podpis/   
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Nr 11/2020 

 
 

 
Kraków, dnia………….. 

 
……………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
 
……………………………………………. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Procedury 
Antyplagiatowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 
 
 
 
 
 

 
…………………………………..… 

                         (czytelny podpis)   
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Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 11/2020 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany/a 
student/ka Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w 
Krakowie oświadczam, że: 
1) wersja elektroniczna przedkładanej pracy dyplomowej pt.: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
jest wersją ostateczną przedstawioną do egzaminu dyplomowego w Akademii; 

2) została napisana przeze mnie samodzielnie, nie była wcześniej podstawą żadnej 
urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów uczelni lub tytułów 
zawodowych i nie zwiera danych informacji, które uzyskałam/em w sposób 
niedozwolony, jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniona praca nie 
narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1191 z późn.zm.) oraz 
dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

3) udzielam nieodpłatnie AWF w Krakowie licencji na umieszczenie wyżej 
wymienionej pracy w systemie elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych 
oraz do zwielokrotniania i udostępniania tej pracy w zakresie koniecznym do 
ochrony mojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich, w tym w systemach 
antyplagiatowych. 

4) udzielam nieodpłatnie AWF w Krakowie licencji na udostępnianie mojej pracy w 
czytelni Archiwum AWF bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych 
– TAK/NIE*. 

5) udzielam nieodpłatnie AWF w Krakowie licencji na udostępnianie mojej pracy w 
sieci Internet bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych – 
TAK/NIE*. 

6) oświadczam, że praca dyplomowa nie zawiera informacji podlegających ochronie 
na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

 
 
        …………………………………… 
                  podpis 
 
 
……………………………………. 
 miejscowość, data 
 
____________________ 
*zaznacz właściwe 
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Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Nr 11/2020 

 
 

 WZÓR OPISU TECZKI  
 
 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
im. BRONISŁAWA CZECHA 

w Krakowie 
 

DTIR 437 …………….. 
           (numer albumu) 

 
 
 
 
 

Imię i nazwisko 
 
 
 
 

Tytuł pracy 
 
 
 
 
       

 
 
 
Praca licencjacka/magisterska 

 
       Kraków  rok 
 
       stopień lub tytuł naukowy, imię 

i nazwisko promotora 
 


