
Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2011 r.  

do Uchwały Nr 40/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 kwietnia 2010 roku 

 

w sprawie:  zmian w Uchwale w sprawie  warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów 

na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2011/2012 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz § 104 ust. 8 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i na wniosek Rady Wydziału Rehabilitacji wyrażony 

w aneksie nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. do Uchwały nr 6 Rady Wydziału Rehabilitacji Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

zmian w uchwale w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych 

kierunkach w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie na rok akademicki 2011/2012, Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 

18 stycznia 2011 roku postanawia, co następuje: 

1. Uzupełnić załącznik do uchwały Nr 40/2009/2010 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 roku (WARUNKI I TRYB 

REKRUTACJI ORAZ FORMY STUDIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH 

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2011/2012) w części dotyczącej rekrutacji na 

Wydział Rehabilitacji o następujący zapis: 

„Kierunek terapia zajęciowa 

Studia I stopnia stacjonarne  

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników 

wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej 

egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4). 

W przypadku kandydatów ze „starą maturą” punkty rekrutacyjne wyliczane będą na podstawie 

wyników trzech najwyżej zdanych egzaminów pisemnych lub dwóch pisemnych plus jednego 

ustnego (załącznik nr 7 i nr 8).  

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów, o miejscu 

na liście rankingowej decydować będzie punktacja z najwyższej oceny jednego z dwóch 

następujących przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego: język polski, język obcy.” 

2. przekazać Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego niniejszy aneks nr 1 do uchwały, 

3. podać niniejszy aneks do publicznej wiadomości. 

 

§ 2 

 

Niniejsza aneks do uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      PRZEWODNICZĄCA 

    Senatu AWF w Warszawie 

       

          Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer  


