
Uchwała Nr 43/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 marca 2014 roku 

 

 

w sprawie:      uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz ustalenia limitu przyjęć na studia 

doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015  

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 196 ust. 1 i 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 § 41 ust. 2 pkt 11 i § 95 ust. 1 i 3 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, art. 6 ust. 1 pkt 4a 

w związku z § 96 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

a także w związku ze stanowiskiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa 

wyrażonym w dniu 11 marca 2014 r., Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 18 marca 

2014 r. postanawia, co następuje: 

a) uchwalić warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015, 

według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały,  

b) ustalić, na wniosek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa,  limit przyjęć 

na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 na 30 osób, z zastrzeżeniem pkt c, 

c) upoważnić komisję rekrutacyjną prowadzącą rekrutację na studia doktoranckie w AWF 

Warszawa do zmniejszenia, poprzez podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego tej 

komisji, limitu rekrutacji wskazanego w pkt b), aż do zakończenia procesu rekrutacji, 

d) podać niniejszą Uchwałę, wraz z uchwalonymi warunkami i trybem rekrutacji na studia 

doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 niezwłocznie do publicznej wiadomości. 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                                                                           

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1) WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA W AKADEMII 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK 

AKADEMICKI 2014/2015. 

 


