
Zarządzenie nr 42/2007/2008 
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie: terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłaty za 
postępowanie  związane  z  przyjęciem  na  studia  w  Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 
akademicki 2008/2009

Działając  na  podstawie  art.  98  ust.  4  Ustawy z  dnia  27  lipca  2005 r.  –  Prawo o 
szkodnictwie  wyższym (Dz.  U.  Nr  164,  poz.  1365,  z  późn.  zm.),  Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 
476) w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem 
na studia w roku akademickim 2008/2009, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji  kandydatów na studia I  stopnia 
kierunek  turystyka  i  rekreacja  legitymujących  się  egzaminem  dojrzałości  (tzw. 
stara  matura)  lub,  którzy  uzyskali  świadectwo  dojrzałości  za  granicą  -  od  28 
kwietnia do 31 maja 2008 r.

2. Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji pozostałych kandydatów na studia 
I stopnia - od 28 kwietnia do 23 czerwca 2008 r.

3. Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji kandydatów na studia II stopnia w 
części  warszawskiej  -  od  28  kwietnia  do  13  września  2008  r.,  zaś w 
Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej  Podlaskiej  -  od 28 
kwietnia do 16 czerwca 2008 r.

4. Egzamin z  języka obcego w formie  nowej  matury  dla  kandydatów na studia  I 
stopnia kierunek turystyka i rekreacja legitymujących się egzaminem dojrzałości 
(tzw. stara matura) lub, którzy uzyskali  świadectwo dojrzałości za granicą –  10 
czerwca 2008 r.

5. Rozpoczęcie egzaminów sprawnościowych dla kandydatów na studia I stopnia – 
1 lipca 2008 r.

6. Egzaminy  wstępne  dla  kandydatów  na  studia  I  i  II  stopnia  w Zamiejscowym 
Wydziale  Wychowania  Fizycznego  w  Białej  Podlaskiej   –  w  terminie  od  23 
czerwca do 3 lipca 2008 r.

7. Rozpoczęcie  egzaminów  wstępnych  dla  kandydatów  na  studia  II  stopnia  na 
Wydziałach Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji – 17 września 2008 r.



§ 2

1. Kandydat  na  studia  w Akademii  Wychowania  Fizycznego w Warszawie  wnosi 
opłatę w wysokości:
a. 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek studiów, na który 

postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej.
b. 85 zł dla  osób ubiegających się  o  przyjęcie  na  kierunek studiów,  na  który 

postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.
2. W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek 

studiów  w  AWF  w  Warszawie,  wnosi  odrębnie  opłatę  za  postępowanie 
rekrutacyjne na każdym z nich.

3. Opłata  za  postępowanie  związane  z  przyjęciem  na  studia jest  bezzwrotna  z 
wyjątkiem przypadku, gdy kandydat będący tegorocznym maturzystą nie uzyskał 
pozytywnego  wyniku  na  egzaminie  maturalnym.  Podstawą  zwrotu  opłaty  w 
powyższym wypadku jest załączenie do wniosku wyników egzaminu maturalnego 
kandydata. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie podane do publicznej 
wiadomości.

Rektor

                    prof. dr hab. Henryk Sozański

Otrzymują:
wg rozdzielnika AWF


