
Zarządzenie Nr 40/2011/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2012 roku

 
w  sprawie:  zasad  organizacji  i  finansowania  kursu  przygotowawczego  na  studia  w 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Na podstawie art.66 ust.  2 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  -  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), §93 ust. 1 oraz §94 ust. 1 pkt. 7 Statutu AWF 
Warszawa oraz Zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 50/2010/2011 z dnia 2.09.2011 roku, 
na  wniosek  Samorządu  Studentów  i  po  zasięgnięciu  opinii  prorektora  ds.  studenckich 
zarządzam, co następuje:

§ 1

1.  Kurs  przygotowawczy  na  studia  jako  kurs  dokształcający,  organizuje  na  wniosek 
Samorządu  Studentów  Dział  Organizacji  i  Planowania  Studiów  w  Warszawie. 
Kierownikiem kursu przygotowawczego jest Beata Prokop tel.22 835.00.66
e:mail: dops1.prokop@awf.edu.pl.

2. Oferta kursu przygotowawczego na studia skierowana jest do kandydatów na studia i 
obejmuje zajęcia praktyczne z dyscyplin sportowych obowiązujących na egzaminach 
wstępnych w AWF w Warszawie.

3. Program kursu dokształcającego został zatwierdzony przez prorektora ds. studenckich i 
obejmuje 8 dni, liczbę 24 godzin zajęć na kierunku fizjoterapia, oraz 32 godziny zajęć 
na kierunku wychowanie fizyczne.

4. Kurs przygotowawczy trwa od 14.06 do 21.06.2012 r.
5. Wysokość opłat za kurs przygotowawczy wynosi:

a)kurs przygotowawczy do egzaminów sprawnościowych na kierunek fizjoterapia – 
550,00 zł

b)kurs przygotowawczy do egzaminów na kierunek wychowanie fizyczne – 750,00 zł.
c)kurs przygotowawczy do egzaminów sprawnościowych na kierunki: wychowanie 

fizyczne, turystyka i rekreacja, sport z dyscyplin:
- gimnastyka - 450,00 zł
- lekkoatletyka - 450,00 zł
- pływanie - 400,00 zł
- piłka nożna - 350,00 zł
- piłka siatkowa - 350,00 zł
- koszykówka - 350,00 zł

6. Termin rekrutacji na kurs wyznaczono na dzień 26.03.2012 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2012 r.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
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