
Aneks Nr 1 z dnia 22 września 2009 r.
do Uchwały Nr 59/2008/2009

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 19 maja 2009 roku

w sprawie: Zatwierdzenia  zgłoszonych  przez  dziekanów  zmian  w  liczbach  miejsc  na 
poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2009/2010

§ 1

Działając na podstawie art.  169 ust.  1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku -  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 105 w związku z § 50 ust. 1 pkt 3 
Statutu  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie,  Senat  Uczelni,  na 
posiedzeniu w dniu 22 września 2009 roku, po rozpoznaniu wniosków dziekanów oraz prorektora ds. 
studenckich uchwala następujące zmiany w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w 
roku akademickim 2009/2010:

I  Wydział Wychowania Fizycznego – łącznie 1821 miejsc (było 1720 miejsc):

1) kierunek Wychowanie Fizyczne (łącznie 1040 miejsc + 61 miejsc na studiach III stopnia):
                                                   (było łącznie 1000 miejsc + 80 miejsc na studiach III stopnia)

a) studia I stopnia:
- niestacjonarne + kierunek sport                                            - 240 miejsc (było 200 miejsc)

             c)   studia III stopnia (doktoranckie)
- stacjonarne      -  61 miejsc (było 40 miejsc)
- niestacjonarne      -  nie będą prowadzone (było 40 miejsc)

2) kierunek Turystyka i Rekreacja (łącznie 720  miejsc):
                                                   (było łącznie 640  miejsc)

a) studia I stopnia: 
- niestacjonarne                                                                 -  160 miejsc (było 120 miejsc)
             b)   studia II stopnia: 
- stacjonarne                                                                        -  240 miejsc (było 200  miejsc)

III  Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego (łącznie 1880 miejsc):
                                                                                (było łącznie 1840 miejsc):

1) kierunek Wychowanie Fizyczne (łącznie 890 miejsc):
                                                   (było łącznie  850  miejsc)

a) studia I stopnia: 
- stacjonarne                                                                - 300 miejsc (było 260  miejsc)

Łączna liczba miejsc (cała Uczelnia):             3941  (było 3800)

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
 



§ 2

Niniejszy aneks do Uchwały wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 PRZEWODNICZĄCA
Senatu AWF w Warszawie

       Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


