
Uchwała 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 28 maja 2013 r., po rozpoznaniu wniosków dziekanów, ustala następujące liczby miejsc na 

poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2013/2014: 

 

1. Wydział Wychowania Fizycznego (łącznie 940 miejsc + 40 miejsc na studiach III stopnia): 

 

1) kierunek Wychowanie Fizyczne (łącznie 860 miejsc + 40 miejsc na studiach III stopnia): 

 

a) studia I stopnia:  

- stacjonarne      - 240 miejsc 

- niestacjonarne       - 160 miejsc 

b) studia II stopnia: 

- stacjonarne   - 300 miejsc 

- niestacjonarne       - 160 miejsc 

c) studia III stopnia (doktoranckie)    

- stacjonarne      -   40 miejsc 

 

2) kierunek sport (łącznie 80 miejsc): 

- stacjonarne      -   80 miejsc 

 

2.   Wydział Turystyki i Rekreacji  

 

kierunek Turystyka i Rekreacja (łącznie 816 miejsc): 

 

a) studia I stopnia:  

- stacjonarne       - 166 miejsc 

- niestacjonarne        - 200 miejsc 

b) studia II stopnia:  

- stacjonarne       - 250 miejsc 

- niestacjonarne        - 200 miejsc 

 

3. Wydział Rehabilitacji (łącznie 390 miejsc): 

 

1) kierunek Fizjoterapia (łącznie 240 miejsc): 

 

a) studia I stopnia:  

- stacjonarne       - 120 miejsc 

b) studia II stopnia: 

- stacjonarne       - 120 miejsc 

 

2) kierunek pielęgniarstwo (łącznie 150 miejsc): 

 

a) studia I stopnia:  

- stacjonarne       - 70 miejsc 

- niestacjonarne (pomostowe)   - 80 miejsc 

 



 

 

4. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (łącznie 1440 miejsc): 

 

1) kierunek wychowanie fizyczne (łącznie 700 miejsc): 

 

a) studia I stopnia:  

- stacjonarne  - 260 miejsc   

- niestacjonarne       - 60 miejsc   

b) studia II stopnia: 

- stacjonarne      - 200 miejsc 

- stacjonarne prowadzone w języku angielskim   - 60 miejsc  

- niestacjonarne      - 120 miejsc 

 

2) kierunek turystyka i rekreacja (łącznie 360 miejsc): 

 

a) studia I stopnia:  

- stacjonarne      - 120 miejsc 

- niestacjonarne       -  40 miejsc 

b) studia II stopnia: 

- stacjonarne       - 160 miejsc 

- niestacjonarne        -  40 miejsc 

 

3) kierunek kosmetologia  (łącznie 150 miejsc): 

 

studia I stopnia:  

- stacjonarne  -   90 miejsc 

- niestacjonarne      -   60 miejsc 

 

4) kierunek sport  (łącznie 140 miejsc): 

- stacjonarne      -   80 miejsc 

- niestacjonarne      -   60 miejsc 

 

5) kierunek fizjoterapia (łącznie 90 miejsc): 

 

studia I stopnia:  

- stacjonarne    - 90 miejsc 

  

Łączna liczba miejsc                                    -  3626  

 

    § 2 

 

1. Przewodniczący wydziałowych komisji rekrutacyjnych mogą zmienić, bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Senatu, dziekana i rady wydziału, pulę miejsc na studiach stacjonarnych na kierunkach, na które 

prowadzą rekrutację, w ramach ustalonego limitu przyjęć łącznie dla studiów stacjonarnych w danym 

wydziale. 

2. Przewodniczący wydziałowych komisji rekrutacyjnych mogą zwiększyć, bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Senatu i rady wydziału, pulę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na studiach 

niestacjonarnych w wydziale, na który prowadzą rekrutację. Zwiększona (przez przewodniczącego 

wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w trybie opisanym powyżej) pula miejsc na studiach 

niestacjonarnych nie może być większa, niż 110 % puli miejsc określonej niniejszą uchwałą dla 

poszczególnego kierunku oraz stopnia studiów. 

3. Senat upoważnia Rektora do wprowadzenia, w porozumieniu z dziekanami wydziałów, zmian w 

limitach przyjęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014, w przypadku wystąpienia 

sytuacji przekroczenia progu 2%, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, Senat upoważnia Rektora również do 

alternatywnego wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na 



zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych do poziomu wynikającego z przyjętych 

niniejszą uchwałą limitów przyjęć. 

 

§ 3 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ustalone liczby miejsc na poszczególne kierunki 

studiów w roku akademickim 2013/2014 zostaną ogłoszone na uczelnianej stronie internetowej 

www.awf.edu.pl w zakładce Rekrutacja oraz w razie konieczności zostaną podane do publicznej 

wiadomości w inny sposób. 

       

 

PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

http://www.awf.edu.pl/

