
Uchwała Nr 5/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 października 2013 roku 

 
 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 76/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie 

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki 

studiów w roku akademickim 2013/2014 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4a w związku z art. 169 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 96  Statutu 

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

w dniu 22 października 2013 roku, po rozpoznaniu wniosków dziekanów oraz Prorektora 

ds. studenckich i kształcenia, uchwala następujące zmiany w liczbach miejsc na poszczególnych 

kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014: 

 

- zmienia się limit miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, kierunek WF, Wydział 

Wychowania Fizycznego, z 240 miejsc do 241 miejsc, 

- zmienia się limit miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, kierunek Turystyka i Rekreacja, 

Wydział Turystyki i Rekreacji, z 166 miejsc do 245 miejsc, 

- zmienia się limit miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, kierunek Fizjoterapia, Wydział 

Rehabilitacji, z 120 miejsc do 122 miejsc, 

- zmienia się limit miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia, kierunek Fizjoterapia, Wydział 

Rehabilitacji, z 120 miejsc do 122 miejsc, 

- zmienia się limit miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, kierunek Fizjoterapia, Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, z 90 miejsc do 120 miejsc. 

 

 
Pozostałe zapisy Uchwały Nr 76/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 oku w sprawie zatwierdzenia zgłoszonej przez 

dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2013/2014 pozostają 

bez zmian. 

§ 2 

 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

       

 

        Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


