
Uchwała Nr 46/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 maja 2019 roku 

 

 

w sprawie:   ustalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 

 

 

§ 1 

  

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.), w związku z art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669 z późn. 

zm.), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 21 maja 2019 r., na wniosek 

Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, postanawia: 

 

1) uchwalić zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie (której uruchomienie planuje się z dniem 1 października 2019 r.) 

na rok akademicki 2019/2020, według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały; 

2) podać niniejszą uchwałę, wraz z załączonymi do niej zasadami rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 

akademicki 2019/2020, niezwłocznie do publicznej wiadomości, jednak nie później niż do 

dnia do dnia 31 maja 2019 r., zgodnie z art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

3) umieścić niniejszą uchwałę, wraz z załącznikiem, w BIP na stronie AWF Warszawa, 

w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia, zgodnie z art. 358 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§ 2 

 

Określone w załączniku do niniejszej uchwały zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020  

uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi, 

zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§ 3 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w załączniku do niniejszej uchwały stosuje się zasady określone 

w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Regulaminie 

Rekrutacji obowiązującym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie.  

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku.  

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 
Załącznik: 

1) Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie na rok akademicki 2019/2020. 

 


