
Uchwała Nr 52/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 maja 2017 roku 

 

 

w sprawie:      zmian w uchwale (i jej załączniku) Nr 38/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych 

kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 2a z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), w związku z § 95 ust. 1 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także w związku z planowanym, od 

początku roku akademickiego 2017/2018, uruchomieniem kształcenia na nowym kierunku studiów 

„trener personalny”, prowadzonym przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej (Uchwała Nr 22/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nowego kierunku studiów „Trener personalny” w formie 

studiów stacjonarnych I stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia dla wyżej wymienionego kierunku 

studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji 

zezwalającej na prowadzenie studiów na I stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów), Senat 

AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 16 maja 2017 r., postanawia: 

 

 

1)  Dokonać zmiany w § 2 ust. 1 uchwały Nr 38/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku polegającej na 

dodaniu na końcu tego przepisu zdania: 

 

„Rektor może, w drodze zarządzenia, ustalić wcześniejszy termin rozpoczęcia rekrutacji niż wskazany 

w zdaniu pierwszym.” 

 

 

2) dokonać zmiany w załączniku do uchwały Nr 38/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie 

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 

2017/2018 polegającego na uzupełnieniu ww. załącznika o warunki i tryb rekrutacji dla 

kierunku studiów „trener personalny” na rok akademicki 2017/2018, prowadzonego przez 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Warunki i tryb rekrutacji dla 

nowego kierunku studiów „trener personalny” prowadzonego przez Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

3) W rozdziale I załącznika do uchwały Nr 38/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie 

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 

2017/2018 dodaje się na końcu tego rozdziału, po wymienieniu wydziałów, form stopni 

i kierunków studiów, na które planowana jest rekrutacja, zdanie o następującej treści: 

 



„Rektor w porozumieniu z dziekanem danego wydziału może podjąć decyzję o nieuruchamianiu 

rekrutacji na dany kierunek, stopień i formę studiów spośród wyżej wskazanych. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, może być uwarunkowana w szczególności zmianą przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (np. wprowadzenie obligatoryjnych jednolitych studiów 

magisterskich na danym kierunku), jak i ważnym interesem uczelni (np. utrzymanie założonego 

wskaźnika dostępności kadry) czy też niskim zainteresowaniem danym kierunkiem, formą lub 

stopniem studiów wśród potencjalnych kandydatów na te studia.” 

 

 

4) W rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) załącznika do uchwały Nr 38/2015/2016 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 

roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków 

studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na 

rok akademicki 2017/2018 dodaje się pkt 24 o następującej treści: 

 

„Niniejsze warunki rekrutacji uwzględniają możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla 

absolwentów, którzy będą się ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie na rok akademicki 2018/2019 oraz których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, 

które przeliczane są na punkty rekrutacyjne, został podwyższony w wyniku odwołania, o którym 

mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W rekrutacji 

uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie ci kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym 

terminie rekrutacji. Na wniosek kandydata, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyzję w sprawie 

przyjęcia na studia w AWF Warszawa w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może, w związku z prowadzoną rekrutacją 

uzupełniającą, wnioskować do Senatu AWF Warszawa o zwiększenie limitu przyjęć na dany stopień, 

formę lub kierunek studiów w stosunku do przyjętego wcześniej w uchwale, o której mowa w art. 8 

ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy uchwały Nr 38/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu 

rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018 oraz jej załącznika pozostają bez 

zmian. 

 

§ 3 

 

Senat postanawia podać niniejszą uchwałę niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie jej na stronie internetowej Uczelni. 

 

§ 4 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz    

 

Załącznik: 

1) Warunki i tryb rekrutacji dla nowego kierunku studiów „trener personalny” prowadzonego przez 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na rok akademicki 2017/2018. 


