
Uchwała Nr 39/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 maja 2016 roku 

 

w sprawie:   zmian w załączniku do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 55/2014/2015 z dnia 19 maja 2015 roku 

w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 

akademicki 2016/2017 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 w związku z ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z § 95 ust. 1 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także w związku z zapisami aneksu nr 1 z dnia 10 maja 

2016 r. do uchwały nr 11/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu odbywającym się 

w dniu 24 maja 2016 r., postanawia dokonać następujących zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 55/2014/2015 

z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2016/2017: 

 

1) w pkt III załącznika („Zakres egzaminów wstępnych na studia”), w części opisującej szczegółową procedurę 

rekrutacyjną na kierunek turystyka i rekreacja prowadzony przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF 

Warszawa uchyla się zapisy dotyczące egzaminów ze sprawności fizycznej, tzn. skreśla się następujący zapis: 

 

      „Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-20 punktów). 

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:  

Ocenę poziomu sprawności fizycznej na podstawie testu wytrzymałości biegowej na dystansie 800 m dla kobiet 

i 1000 m dla mężczyzn (załącznik nr 15).” 

 

2) Wykreślenie zapisu, o którym mowa wyżej, następuje zarówno w zakresie opisu procedury egzaminacyjnej na 

studia I stopnia prowadzone w języku polskim, jak i w zakresie opisu procedury egzaminacyjnej na studia 

I stopnia prowadzone w języku angielskim.  

3) W związku z wykreśleniem zapisu, o którym wyżej mowa, podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na 

kierunek turystyka i rekreacja prowadzony przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa nie będą 

prowadzone egzaminy ze sprawności fizycznej dla kandydatów na ww. studia.  

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy uchwały Nr 55/2014/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu 

rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie na rok akademicki 2016/2017 oraz załącznika do niej pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

1. Senat postanawia zobowiązać Rektora do przekazania Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego niniejszej 

uchwały. 

2. 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    


