
Uchwała Nr 7/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 października 2016 roku 

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia zmiany limitu przyjęć na studia III stopnia (doktoranckie) 

w 2016/2017 r. określonego w uchwale Senatu AWF Warszawa Nr 43/2015/2016 

z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na 

poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok 

akademicki 2016/2017  

 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu AWF Warszawa, w związku z uchwałą Komisji 

Rekrutacyjnej do spraw przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, związanych z naborem na 

studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 (Komisja rekrutacyjna prowadząca rekrutację 

na studia doktoranckie w AWF Warszawa) z dnia 19 września 2016 r., podjętej na podstawie § 1 

ust. 1 pkt 1 uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 43/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku 

w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne kierunki studiów prowadzone 

przez AWF Warszawa na rok akademicki 2016/2017 oraz w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a Ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 

572 z późn. zm.), a także § 95 ust. 1 i § 96 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 

18 października 2016 r., postanawia zatwierdzić zwiększenie limitu przyjęć na studia 

doktoranckie na rok akademicki 2016/2017, określonego w uchwale Senatu AWF Warszawa 

Nr 43/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) 

na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok akademicki 

2016/2017, o jedną osobę, tzn. do 16 osób.  

2. Podstawą przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną do spraw przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych, związanych z naborem na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 

(Komisja rekrutacyjna prowadząca rekrutację na studia doktoranckie w AWF Warszawa) 

uchwały, o której mowa w ust. 1, jest porozumienie zawarte miedzy AWF Warszawa a Tianjin 

Uniwersity of Sport, przewidujące możliwość przyjmowania studentów i doktorantów na studia 

do uczelni partnerskiej w ramach ww. porozumienia, tzn. osoba, o którą rozszerza się limit 

przyjęć, jest byłym studentem Tianjin Uniwersity of Sport. 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


