
Uchwała Nr 41/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 marca 2015 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w załączniku do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 53/2013/2014 z dnia 

20 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla 

poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2015/2016 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 oraz art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), w związku z § 41 ust. 

2 pkt 11 i § 95 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

a także w związku z zapisami uchwały nr 7/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 03 marca 2015 roku, 

Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r., postanawia dokonać 

następujących zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 53/2013/2014 z dnia 20 maja 2014 roku 

w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 

2015/2016: 

 

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

rekrutacja na rok akademicki 2015/2016, dodaje się zapis o rekrutacji na studia II stopnia 

niestacjonarne na kierunku studiów „Turystyka i rekreacja” prowadzonym przez Wydział 

Turystyki i rekreacji AWF Warszawa, 

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

rekrutacja na rok akademicki 2015/2016, dodaje się zapis o rekrutacji na studia I stopnia 

stacjonarne, prowadzone w pełnym cyklu kształcenia w języku angielskim, na kierunku studiów 

„Turystyka i rekreacja” prowadzonym przez Wydział Turystyki i Rekreacji. Jednocześnie, po 

nowododanym fragmencie dodaje się przypis 2a o następującej treści: „Szczegółowe zasady 

rekrutacji i warunki odbywania studiów na kierunku studiów stacjonarnych Turystyka i rekreacja 

pierwszego stopnia prowadzonym w pełnym cyklu kształcenia  w języku angielskim, począwszy 

od roku akademickiego 2015/2016, ustali i poda do publicznej wiadomości Dziekan Wydziału 

Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa. Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa 

zaproponuje również limit przyjęć na ww. studia odbywane w pełnym cyklu kształcenia w języku 

angielskim.”, 

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

rekrutacja na rok akademicki 2015/2016, uzupełnia się treść przypisów nr 1, 3 i 7 o zapis, in fine: 

„z zastrzeżeniem zapisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu 

potwierdzania efektów uczenia się.”, 

4) w punkcie II załącznika - ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA STUDIA - uzupełnia się 

fragment dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek studiów „Turystyka 

i rekreacja” prowadzony w Wydziale Turystyki i Rekreacji o zapis: „i niestacjonarne”, tzn. 

zasady rekrutacji na II stopień studiów kierunku „Turystyka i rekreacja” prowadzony w Wydziale 

Turystyki i Rekreacji będą takie same zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

 

 



§ 2 

 

Pozostałe zapisy uchwały Nr 53/2013/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia 

warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2015/2016 oraz 

załącznika do niej pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

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. 

 

 

§ 4 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz    
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