
Uchwała Nr 67/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 marca 2013 roku 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia 

warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2013/2014 

 

§ 1 

 

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 w związku z § 41 ust. 2 pkt 11 i § 95 ust. 1 Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF w Warszawie, na 

posiedzeniu w dniu 19 marca 2013 r., postanawia dokonać następujących zmian w załączniku do 

uchwały nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych 

kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

na rok akademicki 2013/2014: 

 

1) w pkt I załącznika, w opisie kierunków studiów, na które w AWF Warszawa będzie prowadzona 

rekrutacja na rok akademicki 2013/2014, wykreśla się zapis o rekrutacji na studia I i II stopnia 

niestacjonarne kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” prowadzonego przez Wydział Turystyki 

i Rekreacji. Wykreśla się również wszędzie w pozostałej części załącznika zapisy dotyczące 

rekrutacji na studia niestacjonarne w Wydziale Turystyki i Rekreacji. 

 

2) w pkt I załącznika, w opisie kierunków studiów, na które w AWF Warszawa będzie prowadzona 

rekrutacja na rok akademicki 2013/2014, zmienia się zapis: „Kierunek zarządzanie rozwojem 

lokalnym i regionalnym*” na: „Kierunek Rozwój lokalny i regionalny*”. Zmienia się również 

wszędzie w pozostałej części załącznika nazwę kierunku studiów „Zarządzanie rozwojem lokalnym 

i regionalnym” na: „Rozwój lokalny i regionalny”. 

 

3) w pkt I załącznika, zmienia się treść przypisu na stronie pierwszej dotyczącego II stopnia studiów na 

kierunku „Wychowanie Fizyczne” z: „Studia takie mogą podjąć tylko kandydaci, którzy zaliczyli nie 

mniej niż 60% godzin i uzyskały nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści określonych w 

standardach kształcenia dla pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.”, na: „Studia 

takie mogą podjąć tylko kandydaci, którzy na studiach I stopnia zrealizowali nie mniej niż 60 % 

treści zgodnych z obszarem kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze 

fizycznej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

(Dz. U. nr 253 poz. 1520) i uzyskały nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści z obszaru 

kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonych w ww. 

rozporządzeniu. Właściwa komisja rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od 

wskazanej wyżej zasady.” 

 

2. Pozostałe zapisy uchwały nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji 

dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2013/2014 pozostają bez zmian. 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Senat postanawia zobowiązać Rektora do przekazania Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

niniejszej uchwały. 

2. Senat postanawia podać niniejszą Uchwałę niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie jej na stronie internetowej Uczelni oraz w inny dostępny sposób. 

 

§ 3 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


