
Uchwała 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 

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 11 i § 95 ust. 1 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 24 maja 2016 r. postanawia, co następuje: 

1) uchwalić warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku 

akademickim 2017/2018 według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały,  

2) przekazać Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchwalone warunki i tryb rekrutacji dla 

poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018 wraz z niniejszą 

uchwałą, 

3) podać niniejszą Uchwałę, wraz z uchwalonymi warunkami i trybem rekrutacji dla poszczególnych 

kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018 niezwłocznie do publicznej 

wiadomości, nie później niż do dnia 31 maja 2016 r. 

 

§ 2 

 

1. Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 

z dniem 12 kwietnia 2017 r. i zakończy z dniem 30 września 2017 r.  

2. Przewodniczący właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej może przedłużyć termin rekrutacji na 

daną formę, stopień i kierunek studiów wyższych w stosunku do terminu określonego w ust. 1.  

3. Zobowiązuje się poszczególne uprawnione, na podstawie 170e ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, wydziały AWF Warszawa, do przeprowadzenia procesu walidacji efektów uczenia się dla 

kandydatów na studia przyjmowanych w tym trybie na rok akademicki 2017/2018 na poszczególne 

formy, stopnie i kierunki studiów w terminie określonym odrębnie. 

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

w obowiązującym Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie. 

 

§ 3 

 

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 poszczególnych kierunków studiów wyższych w AWF Warszawa w roku akademickim 

2017/2018. 


