
Zarządzenie Nr 55/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 marca 2013 r.  

 

w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia 

minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych w AWF Warszawa 

 

Działając na podstawie z art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 20 Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W zarządzeniu Nr 2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia minimalnej liczebności grup studenckich 

na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa dokonuje się następujących zmian: 

 

1) § 1 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

„Przedmioty teoretyczne do wyboru prowadzone w formie wykładów realizowane są w grupach 

wykładowych – nie mniejszych niż 20 osób, a w przypadku wykładów monograficznych - nie 

mniejszych niż 30 osób. Przedmioty teoretyczne do wyboru prowadzone w formie ćwiczeń, 

laboratoriów lub warsztatów realizowane są w grupach ćwiczeniowych – nie mniejszych niż 20 osób.” 

 

2) W § 3 ust. 1 pkt 3 (Tabela - Obozy letnie i zimowe) wprowadza się zmiany w pozycji 

„Kajakarstwo” zmieniając minimalną liczbę studentów w grupie z 20 na 15 osób. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia minimalnej 

liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa 

pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity zarządzenia Nr 

2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z 

dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia minimalnej liczebności grup studenckich na 

zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa, uwzględniający wszelkie 

wprowadzone zmiany. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                               Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity zarządzenia Nr 2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia minimalnej 

liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa 

na dzień 19 marca 2013 r. 


