Uchwała Nr 15/2018/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie:

zmian w załączniku do uchwały Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych
kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 oraz samej uchwale go
przyjmującej
§1

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) (W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
senaty uczelni dostosują uchwały określające warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia
rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjęte zgodnie z art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym , do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się
w dniu 18 grudnia 2018 r., postanawia, na wniosek Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dokonać
następujących zmian w Uchwale Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu
rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 oraz jej załączniku:
1) w § 2 uchwały ust. 3 uzyskuje brzmienie:
„Procedura walidacji efektów uczenia się dla kandydatów na studia przyjmowanych w tym trybie na
rok akademicki 2019/2020 na poszczególne formy, stopnie i kierunki studiów będzie prowadzona
wyłącznie w przypadku dostosowania przez Senat AWF Warszawa, przed wszczęciem tej procedury,
organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w art. 71 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668), zgodnie z art.
269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669). Postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się na
danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w art. 170e uchylonej ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, wszczęte i niezakończone przed dniem
1 października 2018 r., prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2) W § 2 uchwały ust. 4 uzyskuje brzmienie:
„W zakresie nieuregulowanym w załączniku do niniejszej uchwały stosuje się zasady dotyczące
rekrutacji na studia określone w obowiązującym Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
i Ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”

3) W załączniku do uchwały postanawia się:
a) dokonać zmiany w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW,
NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) polegającej na zmianie treści
przypisu 1 i 2 na następującą:
„wskazany kierunek, forma, rodzaj lub stopień studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia
takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa.
Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu
studiów wymaga uwzględnienia w zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu
przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok
akademicki, którego rekrutacja dotyczy.”
b) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 1 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie
uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę
studentów, nie wymagając wydania decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjną wydaje się
wyłącznie w przypadku odmowy przyjęcia na studia na wnioskowany przez kandydata kierunek,
formę, rodzaj lub stopień studiów. Decyzję, o której wyżej mowa, podpisuje przewodniczący
wydziałowej komisji rekrutacyjnej albo rektor lub prorektor właściwy ds. studenckich, w sytuacji
decyzji wydawanej w trybie odwoławczym.
c) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 6 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Zasady przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się
o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz
2022/2023 określa odrębna uchwała Senatu AWF Warszawa Nr 5/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018
roku”
d) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) dodaje się, po pkt 6, nowy pkt 6a o następującym
brzmieniu:
„Dokumentami, których posiadanie warunkuje przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite
studia magisterskie są świadectwa i/lub inne dokumenty wskazane w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) z zastrzeżeniem
art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669).”
e) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 14 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Studia II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz kierunku pielęgniarstwo mogą podjąć jedynie
kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia odpowiednio na kierunku fizjoterapia oraz kierunku
pielęgniarstwo.”
f) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 15 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy na
studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne oraz standardy
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w aktualnym
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (na chwilę przyjęcia niniejszej uchwały jest
to rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), wydanego na
podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
z zastrzeżeniem zapisów ww. ustawy o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz
uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub
w innej uczelni, w tym zagranicznej. W uzasadnionych sytuacjach, po analizie sprawy, wydziałowa
komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu na studia II stopnia na kierunku wychowanie
fizyczne innej osoby, niż wskazanej w zdaniu pierwszym.”
g) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 17 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi
przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Rektor może
upoważnić prorektora właściwego ds. studenckich do rozpatrywania odwołań od decyzji
wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Rektor albo prorektor właściwy ds. studenckich może, w celu
analizy zasadności danego odwołania, powołać stosowny zespół opiniodawczy lub poprosić o opinię
w sprawie pełnomocnika rektora ds. rekrutacji. Decyzja rektora albo działającego z jego upoważnienia
prorektora jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie na poziomie uczelni.”
h) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 19 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Uzupełnienie danych, wprowadzenie zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym
koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie
do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji
kandydatów, w ramach przyjętego uchwalą Senatu AWF Warszawa terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji, ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF Warszawa.”
i) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 20 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Przyjmowanie kandydatów na studia w AWF Warszawa przechodzących procedurę walidacji
(potwierdzania) efektów uczenia się następuje na zasadach odrębnych.”
j) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 21 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Niniejsze warunki rekrutacji uwzględniają możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla
absolwentów, którzy będą się ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na dany kierunek studiów na rok akademicki 2019/2020 oraz których wynik egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy
punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie ci kandydaci, którzy nie zostali
przyjęci w pierwszym terminie rekrutacji. Na wniosek kandydata, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, decyzję w sprawie przyjęcia na studia w AWF Warszawa w trybie rekrutacji
uzupełniającej podejmuje prorektor właściwy ds. studenckich, działający z upoważnienia rektora.”
k) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) punkt 22 „Zasad przyjęć na studia” uzyskuje
brzmienie:
„Prorektor właściwy ds. studenckich może, w związku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą,
wnioskować do rektora o zwiększenie limitu przyjęć na dany stopień, formę lub kierunek studiów
w stosunku do ustalonego przez rektora wcześniej.”

l) w rozdziale II (Zasady przyjęć na studia) dodaje się, po pkt 22, nowy punkt 23 o następującym
brzmieniu:
„Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów, których prowadzenie przez dany wydział
determinuje dopiero przyporządkowanie osoby zakwalifikowanej na studia do konkretnego wydziału,
z uwzględnieniem podziału na część warszawską i bialską Uczelni. W przypadku połączenia, podziału
lub likwidacji danego wydziału, wskazanego w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY
I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) i prowadzącego
kierunek studiów, na który kandydat został przyjęty, przyjęty na studia kandydat staje się studentem
wydziału AWF Warszawa, który przejął prowadzenie tego kierunku studiów w miejsce wydziału,
który został zlikwidowany, podzielony lub połączony z innym wydziałem.”
m) w rozdziale V (Postanowienia końcowe) skreśla się zapis: „rektor powoła uczelnianą
komisję rekrutacyjną”
§2
Pozostałe zapisy uchwały Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu
rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 oraz jej załącznika pozostają bez
zmian.
§3
Senat postanawia podać niniejszą uchwałę niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie jej na stronie internetowej Uczelni.
§4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Senatu AWF w Warszawie
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