
Uchwała Nr 43/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

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 

 

 

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4a, art. 8 ust. 3 oraz art. 169 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 96 Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 21 czerwca 2016 r., na podstawie danych ujętych w sprawozdaniu EN-1 z 2015 r., 

Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 maja 2016 r. wydanej na podstawie art. 8 ust. 4 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, przekazanej w piśmie 

DSW.ZNU.178.34.2016.2.SJ, oraz wniosków dziekanów zaakceptowanych przez właściwe rady 

wydziałów, ustala następujące liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów realizowane w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2016/2017: 

 

§ 1 

 

1. Liczba miejsc na studiach stacjonarnych - łącznie 2078 miejsc + 15 miejsc na studiach III 

stopnia. 

1) Wydział Wychowania Fizycznego - łącznie 610 miejsc + 15 miejsc na studiach III stopnia*, 

(*Senat postanawia jednocześnie upoważnić komisję rekrutacyjną prowadzącą rekrutację na studia 

doktoranckie w AWF Warszawa do zwiększenia, poprzez podjęcie uchwały na wniosek 

przewodniczącego tej komisji, limitu rekrutacji (liczby miejsc) na stacjonarne studia doktoranckie 

w AWF Warszawa, aż do zakończenia procesu rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 

2016/2017. Uchwała komisji rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na studia doktoranckie, 

w przypadku jej podjęcia, podlega zatwierdzeniu przez Senat Uczelni, po zakończeniu procesu 

rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017.) 

2) Wydział Turystyki i Rekreacji - łącznie 424 miejsca, 

3) Wydział Rehabilitacji - łącznie 360 miejsc, 

4) Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - łącznie 346 miejsca,  

5) Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej - łącznie 338 miejsc. 

2. Liczba miejsc na studiach niestacjonarnych - łącznie 700 miejsc. 

1) Wydział Wychowania Fizycznego: 

a) kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia - 160 miejsc, 

b) kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia - 160 miejsc. 

2) Wydział Turystyki i Rekreacji: 

a) kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia - 100 miejsc,  

b) kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia - 100 miejsc.  

3) Wydział Rehabilitacji: 

kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia - 60 miejsc. 



4) Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej: 

a) kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia - 40 miejsc, 

b) kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia - 80 miejsc. 

 

§ 2 

 

1. W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 maja 2016 r., wydaną na 

podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, przekazaną 

w piśmie DSW.ZNU.178.34.2016.2.SJ, obejmującą już w swojej dyspozycji zwiększenie limitu 

przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2016/2017 o dopuszczalne przepisami prawa 2% 

w stosunku do liczby przyjętych na tę formę studiów na rok akademicki 2015/2016, nie upoważnia 

się dziekanów wydziałów do zwiększania limitu przyjęć na rok akademicki 2016/2017 na studiach 

stacjonarnych na kierowanych przez siebie wydziałach o dodatkowe 2% w stosunku do limitów 

przyjęć na studia stacjonarne dla poszczególnych wydziałów określonych w § 1 ust. 1 niniejszej 

uchwały. Zwiększenie przez dziekana limitu przyjęć na studia stacjonarne w stosunku do limitu 

wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały dla danego wydziału wymaga zgody Rektora 

zatwierdzonej przez Senat AWF Warszawa poprzez zmianę zapisów § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.  

2. Przewodniczący wydziałowych komisji rekrutacyjnych mogą zwiększyć, bez uzyskania 

wcześniejszej zgody Senatu AWF Warszawa i rady wydziału, liczbę  miejsc na poszczególne 

kierunki studiów niestacjonarnych w wydziale, na które prowadzą rekrutację. Zwiększenie limitu 

miejsc na studiach niestacjonarnych (przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, 

w trybie opisanym powyżej)  może nastąpić o nie więcej niż 10% w stosunku do limitu 

wskazanego w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały dla danego wydziału. Zwiększenie limitu o więcej niż 

10% w stosunku do limitu wskazanego w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały dla danego wydziału 

wymaga zgody Senatu AWF Warszawa.  

 

§ 3 

 

1. Zobowiązuje się dziekanów poszczególnych wydziałów do przekazania informacji - do Prorektora 

ds. Studenckich i Kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji – o ustalonym podziale  

liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne kierunki i stopnie studiów stacjonarnych w ramach 

ustalonego dla wydziału limitu, wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ustalone limity miejsc dla poszczególnych 

wydziałów i kierunki studiów w roku akademickim 2016/2017 zostaną ogłoszone na uczelnianej 

stronie internetowej www.awf.edu.pl w zakładce Rekrutacja oraz w razie konieczności zostaną 

podane do publicznej wiadomości w inny sposób. 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

http://www.awf.edu.pl/

