
Uchwała Nr 47/2011/2012
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia  zgłoszonej  przez  dziekanów  liczby  miejsc  na  poszczególne  kierunki 
studiów w roku akademickim 2012/2013

§ 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  22  maja  2012  r.,  po  rozpoznaniu  wniosków  dziekanów,  ustala  następujące  liczby  miejsc  na 
poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2012/2013:

1. Wydział Wychowania Fizycznego (łącznie 980 miejsc):

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 808 miejsc):

a) studia I stopnia: 
- stacjonarne  - 163 miejsc
- niestacjonarne  - 200 miejsc
b) studia II stopnia:
- stacjonarne  - 245 miejsc
- niestacjonarne  - 200 miejsc

3. Wydział Rehabilitacji (łącznie 360 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 120 miejsc):

a) studia I stopnia:
- stacjonarne  - 60 miejsc
- niestacjonarne       - 60 miejsc



4. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (łącznie 1445 miejsc):

1) kierunek Wychowanie Fizyczne (łącznie 700 miejsc):

a) studia I stopnia: 
- stacjonarne      - 260 miejsc
- niestacjonarne - 120 miejsc
b) studia II stopnia:
- stacjonarne - 200 miejsc
- niestacjonarne - 120 miejsc

2) kierunek Turystyka i Rekreacja (łącznie 400 miejsc):

a) studia I stopnia:
- stacjonarne - 160 miejsc
- niestacjonarne -  40 miejsc
b) studia II stopnia:

- stacjonarne  - 160 miejsc
- niestacjonarne  -  40 miejsc

3) kierunek Kosmetologia (łącznie 135 miejsc):

studia I stopnia:
- stacjonarne      -   90 miejsc
- niestacjonarne -   45 miejsc

4) kierunek sport  (łącznie 120 miejsc):
- stacjonarne -   80 miejsc
- niestacjonarne -   40 miejsc

5) kierunek Fizjoterapia (łącznie 90 miejsc):

studia I stopnia:
- stacjonarne       - 90 miejsc

Łączna liczba miejsc                                 -  3593

§ 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ustalone liczby miejsc na poszczególne kierunki 
studiów  w  roku  akademickim  2012/2013  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.

      PRZEWODNICZĄCA
    Senatu AWF w Warszawie

         Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
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