
 

Uchwała Nr 34/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie:  zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie 

przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie  

 

 

§ 1 

 

Działając w związku z art. 169 i 196 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt 11 Statutu AWF 

w Warszawie i § 2 ust. 4 uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku, Senat AWF w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 17 kwietnia 2018 roku wniosku Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, 

wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Rekrutacji obowiązującego w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie 

przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie (z późn. zm.) i zwanego dalej „Regulaminem”: 

 

 

1) § 7 Regulaminu uzyskuje brzmienie: 

 

 

„§7 

Zasady rekrutacji na studia trzeciego stopnia 

1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie jest: 

1) dokonanie rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji, 

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej, 

3) terminowe dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego lub Dziekanatu Wydziału 

Rehabilitacji (w zależności od tego, w którym wydziale kandydat chce odbywać studia doktoranckie) 

wymaganych dokumentów i opinii, wskazanych w przyjmowanej corocznie przez Senat AWF Warszawa 

(na podstawie art. 196 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym) 

uchwale w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w kolejnym 

roku akademickim. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

1) rozmowę kwalifikacyjną, 

2) egzamin z języka angielskiego  

3) analizę przedstawionych przez kandydata dokumentów i opinii, 

4) ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata. 

3. W zakresie nieokreślonym w ust. 1 i 2 do rekrutacji na studia trzeciego stopnia stosuje się zapisy 

przyjmowanej corocznie przez Senat AWF Warszawa (na podstawie art. 196 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym) uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu 

rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie rozpoczynające się w kolejnym roku akademickim. 

 

 

2) W § 8 Regulaminu ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„Postępowanie rekrutacyjne prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane oddzielnie na każdy kierunek 

studiów. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Dziekan Wydziału Rehabilitacji powołują odrębne 



 

komisje (lub komisję wspólną dla obydwu wydziałów) prowadzące rekrutację na studia trzeciego stopnia 

(doktoranckie) rozpoczynające się w kolejnym roku akademickim. 

 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jej załącznika pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą 

wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.  

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

      

 

 


