
Uchwała Nr 14/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 15 listopada 2016 roku 

 

w sprawie:    zmian w uchwale Nr 43/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie 

ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne kierunki studiów 

prowadzone przez AWF Warszawa na rok akademicki 2016/2017 

 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr 43/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 roku, w sprawie ustalenia liczby miejsc 

(limitu przyjęć) na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok 

akademicki 2016/2017, a także w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a, art. 8 ust. 3 oraz art. 169 ust. 1 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 

15 listopada 2016 r., po rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, 

zatwierdza następujące zmiany w liczbach miejsc (limitach przyjęć na rok akademicki 2016/2017) 

na studiach stacjonarnych prowadzonych przez poszczególne wydziały AWF Warszawa: 

 

1) zatwierdza się zmianę limitu przyjęć na studiach stacjonarnych w Wydziale Rehabilitacji 

z 360 miejsc do 367 miejsc, 

2) zatwierdza się zmianę limitu przyjęć na studiach stacjonarnych w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z 346 miejsc do 362 miejsc, 

3) zatwierdza się zmianę limitu przyjęć na studiach stacjonarnych w Wydziale Turystyki 

i Zdrowia w Białej Podlaskiej z 338 miejsc do 363 miejsc, 

 

2. Rzeczywista liczba przyjętych na studia stacjonarne w wyżej wymienionych wydziałach, na dzień 

8 listopada 2016 r., wynosi: 

 

1) dla Wydziału Rehabilitacji – 339 osób, 

2) dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – 349 osób, 

3) dla Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej – 335 osób. 

 

3. Pozostałe zapisy uchwały Nr 43/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu 

przyjęć) na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok akademicki 

2016/2017 pozostają bez zmian, tzn. na pozostałych wydziałach AWF Warszawa liczba 

przyjętych nie była przekroczona w stosunku do ustalonego limitu. 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


