
Uchwała Nr 46/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie:    uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku 

akademickim 2017/2018 

 

§ 1 

Na podstawie art. 196 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 11 i § 95 ust. 1 i 3 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na wniosek Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego oraz 

Dziekana Wydziału Rehabilitacji, uzgodniony z prorektorem właściwym ds. nadzoru nad studiami doktoranckimi, 

Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 11 kwietnia 2017 r. postanawia, co następuje: 

 

a) uchwalić warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 

2017/2018, według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,  

b) podać niniejszą uchwałę, wraz z załączonymi do niej warunkami i trybem rekrutacji na studia doktoranckie 

w roku akademickim 2017/2018, niezwłocznie do publicznej wiadomości, jednak nie później niż do dnia 

30 kwietnia 2017 r., 

c) umieścić niniejszą uchwałę, wraz z załącznikiem, na stronie internetowej AWF Warszawa, w terminie 

14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z art. 35 ust. 3a pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

 

§ 2 

1. Określone w załączniku do niniejszej uchwały warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające 

się w roku akademickim 2017/2018 uwzględniają również, oprócz funkcjonujących studiów doktoranckich 

w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, warunki i tryb rekrutacji na planowane do powołania 

studia doktoranckie w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa. 

2. Określone w załączniku do niniejszej uchwały warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające 

się w roku akademickim 2017/2018 uwzględniają możliwość przyjmowania na te studia beneficjentów 

programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Określone w załączniku do niniejszej uchwały warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające 

się w roku akademickim 2017/2018 uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących 

osobami niepełnosprawnymi, zgodnie z art. 196 ust. 2 w związku z art. 169 ust. 5 ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

4. Określone w załączniku do niniejszej uchwały warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające 

się w roku akademickim 2017/2018 uwzględniają planowany termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na 

studia doktoranckie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych AWF Warszawa prowadzących studia 

doktoranckie. 

 

§ 3 

1. W zakresie nieuregulowanym w załączniku do niniejszej uchwały stosuje się zasady określone w art. 196 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Statucie AWF Warszawa oraz Regulaminie Rekrutacji 

obowiązującym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (załącznik nr 1 do 

uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)). 

2. 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 NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018. 


