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Aneks nr 1 z dnia 16 czerwca 2009 r. do Uchwały Nr 26/2007/2008 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 maja 2008 roku 

 

w sprawie: zmian w załączniku do uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji 

oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2009/2010 

 
§ 1 

 
Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz na wniosek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z 

dnia 9 czerwca 2009 r., w załączniku do uchwały Senatu AWF w Warszawie w sprawie uchwalenia 

warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2009/2010, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) W pkt I: 

W Akademii nabór kandydatów odbędzie się na następujące wydziały i kierunki studiów, Wydział 

Wychowania Fizycznego, 

 

dotychczasowy zapis: 

 
„Kierunek turystyka i rekreacja:  

− Studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek turystyka 

i rekreacja). 

− Studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek turystyka i 

rekreacja).” 

zostaje  zastąpiony zapisem o następującym brzmieniu: 

„Kierunek turystyka i rekreacja:  

− Studia II stopnia stacjonarne.  

− Studia II stopnia niestacjonarne.” 

2) W pkt III: 

Zakres egzaminów wstępnych na studia w AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, 

studia III stopnia, 

 

dotychczasowy zapis: 

 
„Zasady punktacji 

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznawane są następująco: 

1. Rozmowa kwalifikacyjna – ocena komisji w skali 2-5. 

2. Osiągnięcia akademickie – średnia ocen ze studiów mnoŜona x 2. 

3. Osiągnięcia naukowe – ocena komisji złoŜonej przez kandydata dokumentacji osiągnięć 

naukowych w skali 0-5. 

Suma punktów zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi podstawę listy 

rankingowej.” 

zostaje  zastąpiony zapisem o następującym brzmieniu: 

„Zasady punktacji  

1) rozmowa kwalifikacyjna – ocena komisji w skali 2-5,  

2) osiągnięcia akademickie – średnia ocen ze studiów mnoŜona przez 2, 
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3) osiągnięcia naukowe – ocena złoŜonej przez kandydata dokumentacji osiągnięć 

naukowych w skali 0-5, 

4) koncepcja pracy doktorskiej – ocena koncepcji pracy doktorskiej podpisanej przez 

kandydata i opiekuna naukowego w skali 1-5, 

5) w przypadku braku koncepcji – ocena deklaracji zainteresowań naukowych, wskazanie 

obszaru badawczego z rozwinięciem w skali 0-1. 

              Suma punktów zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi podstawę listy  

rankingowej.” 

3) W pkt III: 

 Zakres egzaminów wstępnych na studia w AWF w Warszawie, Wydział Wychowania 

Fizycznego, studia III stopnia, 

       po dotychczasowych zapisach dodaje się zapis następującym brzmieniu: 

        „Dokumenty charakteryzujące kandydata: 

1) opinia dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora, 

2) Ŝyciorys naukowy z wykazem prac opublikowanych lub oddanych do druku wraz z kopiami 

prac, 

3) poświadczenie uczestnictwa w konferencjach naukowych wraz z kopią doniesień, 

4) deklaracja opieki naukowej ze strony samodzielnego pracownika naukowego, 

5) koncepcja projektowanej pracy doktorskiej.” 

 

§ 2 

 

1. W pozostałym zakresie Załącznik do Uchwały Nr 26/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia 

warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2009/2010 

pozostaje bez zmian.  

2. Senat AWF w Warszawie postanawia przekazać Ministrowi Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, w 

terminie 10 dni, niniejszy aneks do uchwały. 

3. Senat AWF w Warszawie postanawia podać niniejszy aneks do uchwały niezwłocznie do 

publicznej wiadomości. 

 

§ 3 

 

Niniejszy aneks do Uchwały wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                          PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 


