
 

UCHWAŁY 

sława  Czecha  
 Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2012 roku 

5  z  późn.  zm.)  oraz  §  36 
tatutu Uczelni, Senat podjął następujące uchwały: 

ST I,

T

a MOTYL,  studenci: 
artosz CHMIEL, Kacper GANOBIS, Piotr SKUBIŃSKI. 

  d b

ku  akademickim  2012/2013  na Wydziale Wychowania 

Ki
1) nia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 

2) ,  stacjonarne  (2‐letnie  dzienne  studia 

3) nia,  niestacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 

4) niestacjonarne  (2‐letnie  zaoczne  studia 
r  m

5) ,  stacjonarne  (4‐letnie  dzienne  studia 
ie) – 30 miejsc; 

Ki
1) nia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 

licencjackie) – 25 miejsc. 

 

 

 
SENATU  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Broni
w
 
Działając na podstawie art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  
o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.U.  nr  164,  poz.  136
S
 
 
1/II/2012  –  Rektor  poinformował,  iż  zgodnie  z  §  9  Regulaminu Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów, wygasł mandat z upływem kadencji w Senacie, 
studentce  Idze  ANIO,  studentom: Mateuszowi  BOLKOW   Bogusławowi 
BOKŁAKOWI,  Kacprowi  GANOBISOWI,  Maciejowi  INGLOTOWI, 
Łukaszowi  RYNISZEWSKIEMU,  oraz  §  9  Regulaminu  Uczelnianej  Rady 
Samorządu  Doktorantów  doktorantowi  mgr  Andrzejowi  SAGALARZE.  
W  wyniku  przeprowadzonych  wyborów,  mandat  do  dnia  31  sierpnia  
2012 roku uzyskali: doktorant mgr Andrzej SAGALARA, studentki: Adrianna 
KAWA, Malwina  KMIOTEK,  Justyna MATAN, Monik
B
 
2/II/2012  –  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  41  członków 
Senatu, obecnych 35 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 35 członków 
Senatu,  osób wstrzymujących  się  o   głosu  i  głosów  sprzeciwu  nie  yło)  podjął 
uchwałę  i  określił  planowaną  wielkość  przyjęć  na  studia  stacjonarne  
i  niestacjonarne w  ro
Fizycznego i Sportu: 
erunek Wychowanie Fizyczne 

studia  pierwszego  stop
licencjackie) – 240 miejsc; 
studia  drugiego  stopnia
magisterskie) – 180 miejsc; 
studia  pierwszego  stop
licencjackie) – 90 miejsc; 
studia  drugiego  stopnia, 
magiste skie) – 150 iejsc; 
studia  trzeciego  stopnia
doktoranck

erunek Sport 
studia  pierwszego  stop



 
3/II/2012  ‐  SENAT  jednogłośnie    (uprawnionych  do  głosowania  41  członków 
Senatu, obecnych 34 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 34
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 członków 
jących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę  

i  o  
w rok na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej: 
Ki

1) ia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 

2) ia,  stacjonarne  (2‐letnie  dzienne  studia 
c; 

 
Ki

1) pnia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 
licencjackie) ‐ 30 miejsc; 

34 członków Senatu, 
 sprzeciwu nie było) podjął uchwałę  i określił 

pl ę
akade iale Turystyki i Rekreacji: 
Ki

1) ia,  stacjonarne  (3‐letnie  dzienne  studia 

2) ia,  stacjonarne  (2‐letnie  dzienne  studia 

3) ia,  niestacjonarne  (3‐letnie  zaoczne  studia 

4)  
 miejsc; 

(
tów innych kierunków studiów) – 30 miejsc; 

Kierunek Zarządzanie 
1) studia  pierwszego  stopnia,  niestacjonarne  (3‐letnie  zaoczne  studia 

licencjackie) – 60 miejsc. 

Senatu,  głosów wstrzymu
kreślił planowaną wielkość przyjęć na  studia  stacjonarne i niestacjonarne  

u akademickim 2012/2013 
erunek Fizjoterapia 

studia  pierwszego  stopn
licencjackie) ‐ 150 miejsc; 
studia  drugiego  stopn
magisterskie) ‐ 150 miejs

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

erunek Terapia Zajęciowa  
studia  pierwszego  sto

2) studia  pierwszego  stopnia,  niestacjonarne  (3‐letnie  zaoczne  studia 
licencjackie) ‐ 60 miejsc. 

 
4/II/2012 ‐ SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 34 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 
głosów wstrzymujących się  i głosów
anowaną wielkość  przyj ć  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne w  roku 

mickim 2012/2013 na Wydz
erunek Turystyka i Rekreacja 

studia  pierwszego  stopn
licencjackie) – 180 miejsc; 
studia  drugiego  stopn
magisterskie) – 210 miejsc; 
studia  pierwszego  stopn
licencjackie) – 90 miejsc; 
studia  drugiego  stopnia,  niestacjonarne  (2‐letnie  zaoczne  studia
magisterskie) – 90

5) studia  drugiego  stopnia,  niestacjonarne  2‐letnie  zaoczne  studia 
magisterskie dla absolwen



 
5/II/2012 ‐ SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 34 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 34 członków Senatu, 
głosów wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu nie  było)  zatwierdził  „Regulamin 
przyznawania  Medalu  za  Zasługi  dla  Wydziału  Reh
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abilitacji  Ruchowej”. 
ść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do Uchwał). 

h z g
o ł j

rtowych  przy  
l. Rogozińskiego w Sekcję Obsługi Zespołu Krytych Pływalni. 

h z g
s mują ę    ie y j

ortowych – Sekcji Obsługi Ośrodka Sportów Wodnych 
namirowice‐Załęże. 

f. dr hab.  Józefowi Lipcowi  tytułu doctora honoris causa AWF  
 Krakowie. 

                 Przewodniczący Senatu 

                   Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

(Tre
 
6/II/2012 ‐ SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnyc  34 członków Senatu,  a przyjęciem uchwały  łosowało 34 członków Senatu, 
głosów  wstrzymujących  się  i  gł sów  sprzeciwu  nie  by o)  pod ął  uchwałę  
o  przekształceniu  z  dniem  1  marca  2012  roku  w  Dziale  Eksploatacji  
i Obsługi Obiektów  Sportowych  Sekcji Obsługi Obiektów  Spo
u
 
7/II/2012 ‐ SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnyc  34 członków Senatu,  a przyjęciem uchwały  łosowało 34 członków Senatu, 
gło ów  wstrzy cych  si i głosów  sprzeciwu  n   b ło)  pod ął  uchwałę  
o  likwidacji  z  dniem  1  marca  2012  roku  w  Dziale  Eksploatacji  
i Obsługi Obiektów Sp
Z
 
8/II/2012 – SENAT jednogłośnie wydał pozytywną opinię w sprawie wniosku  
o nadanie pro
w
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Załąc
z 2 lutego 2012 roku  

„Za Zasługi Dla Wydział  Rehabilitacji Ruchowej” 

1. 
kł o

aukowych, działalności 
ądzania Wydziałem. 

2. Medal przyznaje Kapituła Medalu. 

2. 

i  Ruchowej  

3. jeżeli uczestniczą w nim minimum  trzy osoby,  
w tym przewodniczący Kapituły. 

1. 
j” przysługuje osobom funkcyjnym na Wydziale 

R owej: 

2. 
leży kierować do Kapituły Medalu do końca maja każdego 

roku akademickiego. 

1. c w
bilitacji  Ruchowej  w  dniu  uroczystej  inauguracji  roku 

2. y przez Rektora  
z

3. yznanych  Medali  prowadzi  Dziekanat  Wydziału  Rehabilitacji 
Ruchowej. 

  przez Radę Wydziału Rehabilitacji 
Ruchowej zatwierdzającej Regulamin uchwały. 

znik nr 1 do Uchwał  

 
Regulamin Przyznawania Medalu  

u
 

§ 1 
Medal  „Za  zasługi  dla  Wydziału  Rehabilitacji  Ruchowej”  jest  przyznawany 
osobie  fizycznej  lub  instytucjom  za  szczególny  w ad  w  działaln ść  i  rozwój 
Wydziału  Rehabilitacji  Ruchowej  Akademii  Wychowania  Fizycznego  
im. Bronisława Czecha w Krakowie w zakresie badań n
dydaktycznej oraz organizacji i zarz

§ 2 
1. Kapitule Medalu przewodniczy Dziekan. 

Kapituła  składa  się  z  pięciu  osób  o  uznanym  na  Wydziale  autorytecie, 
powołanych  ‐  na  wniosek  Dziekana  ‐  przez  Radę  Wydziału  Rehabilitacji 
Ruchowej,  spośród  aktualnie  zatrudnionych  lub  emerytowanych  pracowników 
Wydziału. Kadencja Kapituły pokrywa się z kadencją Dziekana Wydziału. Nowo 
wybrany  Dziekan  może  wystąpić  do  Rady  Wydziału  Rehabilitacj
z wnioskiem o zmianę członków Kapituły i powołanie nowych osób. 
Posiedzenie Kapituły  jest ważne, 

§ 3 
Prawo  występowania  z  wnioskiem  o  przyznanie  Medalu  „Za  zasługi  dla 
Wydziału Rehabilitacji Ruchowe
ehabilitacji Ruch
• Dziekanowi, 
• Prodziekanom, 
• Kierownikom Katedr i Zakładów. 
Wniosek o przyznanie Medalu „Za zasługi dla Wydziału Rehabilitacji Ruchowej”,  
w formie pisemnej na

§ 4 
Medal wrę za  Rektor  lub  osoba  przez  niego  upoważniona  raz  z Dziekanem 
Wydziału  Reha
akademickiego. 
Dokumentem potwierdzającym przyznanie Medalu jest podpisan
i Dziekana list gratulacyjny wręc any równocześnie z Medalem. 
Rejestr  prz

§ 5 
Regulamin wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia


	            Przewodniczący Senatu 

