
 

 

UCHWAŁY 
 
SENATU  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku 
 
Działając na podstawie  art.  62, ust.1 ustawy  z dnia  27  lipca  2005  roku Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu 
Uczelni, Senat podjął następujące uchwały: 
 
 
1/II/2011 ‐ SENAT jednogłośnie bez zastrzeżeń przyjął zgodnie z § 21, ust. 4 pkt. 
3 Statutu Uczelni „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej w roku 2010”.  
 
2/II/2011  –  SENAT  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu,  obecnych  
31  członków  Senatu,  głosowało  31  członków  Senatu,  wszystkie  głosy  były  ważne) 
pozytywnie  zaopiniował  wnioski  o  nagrodę  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego: 
1) indywidualną  pierwszego  stopnia  dla  dr  hab.  Joanny MAJERCZAK  za 

osiągnięcia naukowe (za ‐ 30 głosów,  1 głos wstrzymujący się, głosów sprzeciwu 
nie było); 

2) indywidualną drugiego stopnia dla dra Tomasza CISONIA za wyróżnioną 
pracę doktorską (za – 31 głosów, głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się 
nie było); 

3) zespołową  dla  zespołu  w  składzie:  dr  hab.  prof.  nadzw.  Szymon 
KRASICKI, dr hab. prof. nadzw.  Jan BLECHARZ, dr hab. prof. nadzw. 
Andrzej KLIMEK,  dr  Jarosław ROSIŃSKI,  dr  Tadeusz RUCHLEWICZ,  
dr Grzegorz  Sadowski  – AWF Warszawa,  dr  hab.  prof.  nadzw.  Janusz 
ZDEBSKI  –  Wszechnica  Świętokrzyska,  mgr  Justyna  KOWALCZYK,  
mgr  Apoloniusz  TAJNER  –  Polski  Związek  Narciarski  za  osiągnięcia 
dydaktyczne (za ‐ 30 głosy, 1 głos wstrzymujący się, głosów sprzeciwu nie było). 

 
3/II/2011  ‐ SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych do głosowania 41  członków Senatu, 
obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków Senatu, 
głosów  sprzeciwu  i  głosów  wstrzymujących  się  nie  było)  zaopiniował  pozytywnie 
wnioski  o  nadanie  pracownikom  naukowo‐dydaktycznym  i  pracownikom 
niebędącym  nauczycielami  akademickim  następujących  odznaczeń 
państwowych i medali: 

1) Krzyż  Kawalerski  Odrodzenia  Polski  ‐  Prof.  dr  hab.  Ryszardowi 
Żarowowi; 

2) Złoty  Krzyż  Zasługi  ‐  Dr  hab.  Wandzie  Pilch,  Dr  hab.  Zbigniewowi 
Szygule; 
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3) Medal  Złoty  za  Długoletnią  Służbę  ‐  Barbarze  Jaros,  Mgr  Józefie 
Wnorowskiej; 

4) Medal  Komisji  Edukacji  Narodowej  –  Dr  Ewie  Klimek‐Piskorz,  
dr Wandzie Kuleszy, dr Bartłomiejowi Sokołowskiemu, dr Bogusławowi 
Zagórskiemu, prof. dr hab. Stanisławowi Żakowi. 

 
4/II/2011  ‐ SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych do głosowania 41  członków Senatu, 
obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków Senatu, 
głosów  sprzeciwu  i  głosów  wstrzymujących  się  nie  było)  ‐  na  podstawie  art.  169 
ustawy z dnia 27  lipca 2005  r. Prawo o  szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, 
poz.  1365  z późn.  zm.)  oraz  §  39  Statutu AWF  (Zarządzenie Nr  7/2010  z dnia  
7  kwietnia  2010  r.)  ‐  podjął  uchwałę  o  przyjęciu  zmian  w  „Regulaminie 
postępowania  rekrutacyjnego  na  studia w Akademii Wychowania  Fizycznego  
w Krakowie” przyjętego uchwałą Senatu w dniu 29 stycznia 2009 roku 

§ 1 
W  uchwale  Senatu  z  dnia  29  stycznia  2009  r.  o  przyjęciu  Regulaminu  
postępowania  rekrutacyjnego  na  studia w  AWF w  Krakowie wprowadza  się 
następujące zmiany: 
1. W  §  4  dodaje  się  ust.  3.  o  następującym  brzmieniu:  „Komisje  Rekrutacyjne 

działające w AWF podejmują  swoje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu członków komisji”. 

2. W  §  7  ust.  3  otrzymuje  brzmienie:  „Wysokość  opłaty  rekrutacyjnej wnoszonej 
przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w danym roku akademickim 
jest  ustalana  i  podawana  do wiadomości  po  ustaleniu maksymalnej wysokości  tej 
opłaty przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość opłaty rekrutacyjnej 
na  poszczególne  kierunki  i  trypy  postępowania  zostanie ustalona  przez Rektora w 
drodze Zarządzenia”. 

3. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „WKR  zawiadamiają  kandydatów na piśmie 
lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego”. 

4. W  §  7  ust.6  skreśla  się  zdanie:  „W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach, 
potwierdzonych  przez  lekarza  nadzorującego  egzamin  sprawnościowy,  może  on 
uzyskać  zgodę  przewodniczącego  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  na 
przesunięcie  egzaminu  na  termin  późniejszy,  ale  obowiązujący  tylko  do  końca 
trwania egzaminów sprawnościowych na danym kierunku”. 

5. W § 8 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu: „zgłoszenie się na egzamin  w 
wyznaczonym przez WKR terminie i miejscu odbywania egzaminu”. 

6. § 12 otrzymuje brzmienie: 
„1)  Kandydaci  kwalifikowani  są  do  przyjęcia  na  studia  w  kolejności,  w  jakiej 
znajdują się na odpowiadającej danym studiom liście rankingowej. 

2)  Lista  rankingowa  jest  to  lista  wszystkich  kandydatów  na  dane  studia, 
uporządkowana rosnąco według uzyskanego przez nich wyniku kwalifikacji. 
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3) Wynik kwalifikacji odzwierciedla ostateczny wynik kandydata w postępowaniu 
kwalifikacyjnym i jest sumą liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych 
za tzw. wyniki przedmiotowe  na wybrany kierunek studiów i wynik egzaminu ze 
sprawności fizycznej jeżeli taki przewidywany jest na dany kierunek studiów. 

4)  Wynik  przedmiotowy  jest  to  iloczyn  wyniku  (np.  wynik  matury,  wynik 
egzaminu  itp.) uzyskanego z danego przedmiotu kwalifikacyjnego oraz wagi tego 
przedmiotu w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów. 
 Wynik przedmiotowy liczony jest w oparciu o: 
‐ wyniki z egzaminu maturalnego  (w przypadku kandydatów  legitymujących się 
polską nową maturą lub starą, maturą międzynarodową lub maturą europejską) 

‐  wyniki  organizowanych  w  Uczelni  egzaminów  wstępnych  (w  przypadku 
kandydatów  legitymujących  się  polską  starą maturą  lub maturą  zagraniczną 
inną  niż  matura  europejska  czy  międzynarodowa)  lub  egzaminów 
sprawnościowych określonych w zasadach rekrutacji na dany kierunek.  

5)  Przedmiot  kwalifikacyjny  jest  to  przedmiot  uwzględniany  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów. 

6) Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach rekrutacji są jawne i 
niezwłocznie ogłaszane. 

7)  Pisemne  prace  egzaminacyjne  są  udostępniane  kandydatom  do  wglądu  na  ich 
pisemną prośbę skierowaną do WKR”. 

7. W § 15 ust 3 otrzymuje brzmienie: „Zakres zagadnień dla egzaminów pisemnych 
jest oparty na standardach kształcenia dla poziomu studiów pierwszego stopnia”. 

8. W § 18 ust 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby 
kandydatów niż planowana liczba miejsc, dodatkowa rekrutacja może być ogłoszona 
we wrześniu”. 

§ 2 
1. Pozostałe  zapisy  „Regulaminu  postępowania  rekrutacyjnego  na  studia  

w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie” pozostają bez zmian. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
5/II/2011  ‐ SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych do głosowania 41  członków Senatu, 
obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków Senatu, 
głosów sprzeciwu  i głosów wstrzymujących się nie było) podjął uchwałę o przyjęciu 
zasad  ustalania  wyników  z  przedmiotów  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym 
kandydatów  legitymujących  się  dyplomem matury  europejskiej  EB  (European 
Baccalaureate)  o  którym  mowa  z  Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji 
i  Nauki  z  dnia  6  kwietnia  2006  roku  w  sprawie  nostryfikacji  świadectw 
szkolnych  i  świadectw maturalnych uzyskanych  za granicą  (Dz. U. nr  63 poz. 
443), na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. 
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Działając  na  podstawie  art.  169  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz, 1365 z późn. zm.) oraz § 39 Statutu 
AWF  (Zarządzenie  nr  7/2010  z  dnia  7  kwietnia  2010  roku) w  nawiązaniu  do 
Uchwał Senatu AWF z dnia 25 lutego i 20 maja 2010 roku o warunkach i trybie 
rekrutacji  oraz  formach  studiów  na  poszczególnych  kierunkach  ustala  się  co 
następuje: 

§ 1 
Wyniki przedmiotowe  kandydata  legitymującego  się maturą  europejską EB  są 
ustalane odpowiednio do zasad  rekrutacji obowiązującym na danym kierunku 
studiów: 
1) Wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek  ustala się wyłącznie 

na  podstawie  posiadanych  przez  kandydata  wyników  pisemnych  części 
egzaminów  maturalnych  zdawanych  z  przedmiotów  realizowanych  
w ramach Matury Europejskiej EB organizowanej przez Szkoły Europejskie. 

2) Jeżeli kandydat posiada wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego wtedy stosuje 
się następujący sposób przeliczania: 
a) 10  pkt  dla  matury  EB  odpowiada  wartości  maksimum  z  przedmiotu 

kwalifikacyjnego,  które  może  uzyskać  kandydat  wg  uchwały  rady 
wydziału  

b) 3  pkt  dla  matury  EB  na  poziomie  podstawowym  odpowiada  30%  pkt 
nowej matury na poziomie podstawowym 

Wyniki matury EB przeliczane winny być  wg zasady: 
E  ‐  wynik  przeliczony  razy  0,5  odpowiada  wynikowi  nowej  matury  na 

poziomie podstawowym; 
P  ‐  wynik  przeliczony  odpowiada  wynikowi  nowej  matury  na  poziomie 

podstawowym; 
R  ‐  wynik  przeliczony  odpowiada  wynikowi  nowej  matury  na  poziomie 

rozszerzonym; 
D, Z  ‐ wynik przeliczony odpowiada wynikowi nowej matury na poziomie 

rozszerzonym  i  przeliczony wg  zasad matury  dwujęzycznej  na  danym 
kierunku; 

gdzie  E,  P,  R,  D  i  Z  są  posiadanymi  przez  kandydata  wynikami matury 
uzyskanymi  z przedmiotu odpowiednio na poziomie: 
E – elementarnym – L5; 
P  –  podstawowym  –L1  (język  ojczysty),  L4  (języki  obce),  2x45  oraz  3x45 

(pozostałe przedmioty); 
R – rozszerzonym – L1 +3 (język ojczysty), L2 oraz L3 (języki obce), 4x45 oraz 

5x45 (pozostałe przedmioty); 
D – dwujęzycznym – L2 +3 (języki obce); 
Z – zaawansowanym – 5x45+3x45 (matematyka). 
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Wynik przedmiotowy  liczy  się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Poziom  przedmiotu  kwalifikacyjnego  odpowiada  poziomowi  zdawanego 
egzaminu oraz tygodniowej liczbie godzin nauczania wg poniższej tabeli: 
 

Przedmiot egzaminacyjny   Liczba godzin 
tygodniowo  

Poziom przedmiotu 
kwalifikacyjnego  

Język ojczysty L1   4   P 
Język ojczysty L1+3   4+3   R 
Język obcy L2+3   3+3   D 
Język obcy L2   3 (przez 7 lat)   R 
     
Język obcy L3   4 (przez 5 lat)   R 
Język obcy L4   4 (przez 2 lata)   P 
Język obcy L5   2 (przez 2 lata)   E 
Matematyka 5+3   5+3   Z 
Pozostałe przedmioty 4x45 – 5x45   4 lub 5   R 

Pozostałe przedmioty 2x45 – 3x45   2 lub 3   P 

 
3) W  przypadku  braku  jakiegokolwiek  wyniku  na  świadectwie  maturalnym 

podczas  obliczania  wyniku  przedmiotowego  przyjmuje  się  wynik  równy  
zero (0) 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
6/II/2011  ‐ SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych do głosowania 41  członków Senatu, 
obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków Senatu, 
głosów wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę  i  określił 
planowaną  wielkość  przyjęć  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  w  roku 
akademickim 2011/2012 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu: 
Kierunek Wychowanie Fizyczne 

1) studia  pierwszego  stopnia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 
licencjackie) – 240 miejsc; 

2) studia drugiego stopnia, stacjonarne (2‐letnie dzienne studia magisterskie) 
– 180 miejsc; 

3) studia  pierwszego  stopnia,  niestacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 
licencjackie) – 90 miejsc; 

4) studia  drugiego  stopnia,  niestacjonarne  (2‐letnie  zaoczne  studia 
magisterskie) – 150 miejsc; 

5) studia trzeciego stopnia, stacjonarne (4‐letnie dzienne studia doktoranckie) 
– 25 miejsc. 
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Kierunek Sport 
1) studia  pierwszego  stopnia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 

licencjackie) – 25 miejsc. 
 

7/II/2011  ‐ SENAT  jednogłośnie   (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków Senatu, 
głosów wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę  i  określił 
planowaną  wielkość  przyjęć  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  w  roku 
akademickim 2011/2012 na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej: 
Kierunek Fizjoterapia 

1) studia  pierwszego  stopnia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 
licencjackie) ‐ 120 miejsc; 

2) studia drugiego stopnia, stacjonarne (2‐letnie dzienne studia magisterskie) 
‐ 120 miejsc; 

3) studia  drugiego  stopnia,  niestacjonarne  (2‐letnie  zaoczne  studia 
magisterskie) ‐ 90 miejsc. 

 

8/II/2011  ‐ SENAT  jednogłośnie głosów  (uprawnionych do głosowania 41 członków 
Senatu,  obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków 
Senatu,  głosów  wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę  
i  określił  planowaną  wielkość  przyjęć  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  
w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej: 
Kierunek Terapia Zajęciowa  

1) studia  pierwszego  stopnia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 
licencjackie) ‐ 60 miejsc; 

2) studia  pierwszego  stopnia,  niestacjonarne  (3‐letnie  zaoczne  studia 
licencjackie) ‐ 90 miejsc 

 

9/II/2011  ‐ SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych do głosowania 41  członków Senatu, 
obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków Senatu, 
głosów wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę  i  określił 
planowaną  wielkość  przyjęć  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  w  roku 
akademickim 2011/2012 na Wydziale Turystyki i Rekreacji: 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 

1) studia  pierwszego  stopnia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 
licencjackie) – 180 miejsc; 

2) studia drugiego stopnia, stacjonarne (2‐letnie dzienne studia magisterskie) 
– 210 miejsc; 

3) studia  pierwszego  stopnia,  niestacjonarne  (3‐letnie  zaoczne  studia 
licencjackie) – 90 miejsc; 

4) studia  drugiego  stopnia,  niestacjonarne  (2‐letnie  zaoczne  studia 
magisterskie) – 90 miejsc; 
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5) studia  drugiego  stopnia,  niestacjonarne  (2‐letnie  zaoczne  studia 
magisterskie dla absolwentów innych kierunków studiów) – 30 miejsc. 

 

10/II/2011 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 41 członków 
Senatu,  obecnych  30  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  30  członków 
Senatu, przy 1 głosie wstrzymującym się, głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę  
i  określił  planowaną  wielkość  przyjęć  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  
w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Turystyki i Rekreacji: 
Kierunek Zarządzanie 

1) studia  pierwszego  stopnia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 
licencjackie) – 60 miejsc; 

 

11/II/2011  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków  Senatu, 
obecnych 31  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 31  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę,  na  wniosek  Rad 
Wydziałów  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  oraz  Rehabilitacji  Ruchowej,  
o przyjęciu zasad przeprowadzenia egzaminów  sprawnościowych, zgodnie z art. 169 
ust.  3 ustawy  z dnia  27  lipca  2005  roku  – Prawo o  szkolnictwie wyższym, na  studia  
w roku akademickim 2012/2013: 
 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu: 
Kierunek Wychowanie Fizyczne 
3‐letnie studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne 
1) pływanie na dystansie 50 metrów; 
2) konkurencje  lekkoatletyczne:  bieg  na  dystansie  800  metrów  dla  kobiet,  

1500 metrów dla mężczyzn; 
 

Kierunek Sport 
3‐letnie studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne 
1) pływanie na dystansie 50 metrów; 
2) konkurencje  lekkoatletyczne:  bieg  na  dystansie  800  metrów  dla  kobiet,  

1500 metrów dla mężczyzn; 
 

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 
Kierunek Fizjoterapia 
3‐letnie studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne 
1) pływanie na dystansie 50 metrów; 
2) konkurencje  lekkoatletyczne:  bieg  na  dystansie  800  metrów  dla  kobiet,  

1500 metrów dla mężczyzn. 
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12/II/2011 ‐ SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych  31  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  31  członków Senatu, 
głosów  wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę  
o  utrzymaniu  w  dotychczasowej  formie  zagospodarowania  i  użytkowania 
działek  nr  48,  44,  45,  46  przy  ul.  Śniadeckich  przez  Akademię Wychowania 
Fizycznego  w  Krakowie  oraz  niezbywaniu  działki  4/2  stanowiącej  własność 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
 
 
 
 
              Przewodniczący SENATU 

            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK 


