
Uchwała Nr 39/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 maja 2018 roku 

 

 

w sprawie:        zmian w załączniku do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia warunków 

i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm.) 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 2a z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w związku z § 95 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, a także zapisami uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej nr 31/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku do Uchwały 

Nr 35/2016/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w sprawie przyjęcia zasad 

i trybu rekrutacji na kierunkach studiów prowadzonych przez WWFiS w roku akademickim 2018/2019, oraz 

wnioskiem Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej i opinią prawną w sprawie, Senat AWF 

Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 22 maja 2018 r., postanawia:  

 

 

1) dokonać zmiany w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE 

ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) załącznika do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia 

warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm., polegającej na 

dodaniu przy następujących kierunkach/stopniach lub rodzajach studiów: 

a) Kierunek turystyka i rekreacja w WTiR – „Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim 

(płatne)”, 

b) Kierunek turystyka i rekreacja w WTiR – „Studia II stopnia niestacjonarne”, 

c) Kierunek pielęgniarstwo w WR – „Studia I stopnia niestacjonarne”, 

d) Kierunek wychowanie fizyczne w WWFiS – „Studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku 

angielskim”, 

e) Kierunek kosmetologia w WTiZ – „Studia I stopnia niestacjonarne”, 

 

przypisu o następującej treści:  

 

„wskazany kierunek, forma, rodzaj lub stopień studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej 

decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji 

o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia 

w uchwale senatu w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy 

i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy, podejmowanej na 

podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

2) dokonać zmiany w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE 

ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) załącznika do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia 

warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm.) w części dotyczącej 

Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej poprzez uzupełnienie jej o zapis:  

„Kierunek terapia zajęciowa  

Studia I stopnia stacjonarne *.   



(*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ich prowadzenie).” 

 

 

3) dokonać zmiany w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) załącznika do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie 

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm.). 

Punkt 4 „Zasad przyjęć na studia” zmienia brzmienie z:  

 

„Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez 

krajowy związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie 

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci 

otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów.” 

 

na: 

 

„Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez 

krajowy związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie 

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci 

otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów. W przypadku kandydatów na kierunek sport 

prowadzony przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej osiągnięcia sportowe mogą być 

uzyskane wyłącznie w ramach dyscypliny sportowej piłka nożna – uzyskanie osiągnięć sportowych w ramach innej 

dyscypliny sportowej niż piłka nożna nie zwalnia kandydata z egzaminów sprawnościowych na kierunek sport 

prowadzony przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.” 

 

 

4) dokonać zmiany w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) załącznika do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie 

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm.) 

polegającej na wykreśleniu pkt 13 tego rozdziału. 

 

 

5) dokonać zmiany w rozdziale III (Zakres egzaminów wstępnych na studia) załącznika do uchwały 

Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 

2017 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 

2018/2019 (z późn. zm.) w części dotyczącej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej,  poprzez 

uzupełnienie go na końcu o zapis: 

„Kierunek terapia zajęciowa  

(Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku)  

Studia I stopnia stacjonarne   

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na 

podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części 

pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).” 

 

 

6) dokonać zmiany w rozdziale III (Zakres egzaminów wstępnych na studia) załącznika do uchwały 

Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 

2017 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 

2018/2019 (z późn. zm.) w części dotyczącej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

– kierunku studiów sport. Pkt 3 zmienia brzmienie z: 

 

„Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-72 punktów: 0-24 punktów pomnożone przez 3). 

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, 



lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, 

piłka siatkowa (załącznik nr 12 i 13).” 

na: 

 

„Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-72 punktów: 0-24 punktów pomnożone przez 3). 

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową - piłkę nożną.” 

 

7) dokonać zmiany w  załączniku 10 załącznika do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia warunków 

i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm) polegającej na zmianie 

brzmienia zdania: 

 

 „wszystkie zaświadczenia będą weryfikowane przez Komisję Wydziału Wychowania Fizycznego ds. weryfikacji 

osiągnięć sportowych.” 

 

 na:  

 

„wszystkie zaświadczenia będą weryfikowane przez Komisję danego wydziału ds. weryfikacji osiągnięć 

sportowych.” 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych 

kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 

akademicki 2018/2019 oraz jej załącznika pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

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    

 

 


