
ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne 

oraz stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 

 

 
Na podstawie art. 66, art. 169, ust. 12,13,14 i art. 196 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca  

2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz  

§ 79 ust. 5 Statutu Uczelni (Zarządzenie Rektora nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku  

z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Powołuję Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

Przewodniczący   - prof. dr hab. Aleksander TYKA 

Członkowie   - prof. dr hab. Anna MARCHEWKA 

     - prof. dr hab. Jerzy CEMPLA 

     - dr hab. Ryszard WINIARSKI, prof. nadzw 

Sekretarz     - mgr Maria OLEARCZYK 

 

§ 2 

 

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1. Koordynacja i nadzór nad pracami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pod 

względem merytorycznym i organizacyjnym. 

2. Rozpatrywanie wniosków Przewodniczących Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych o wyrażenie zgody na przyjęcie większej liczby kandydatów niż 

zaplanowano w uchwale Senatu. 

3. Przyjmowanie protokołów i ustnych relacji Przewodniczących Wydziałowych 

Komisji Rekrutacyjnych z wyników postępowania rekrutacyjnego w celu 

stwierdzenia prawidłowości prac komisji. 

4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

Wnioski o wydanie decyzji Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje Rektorowi. 
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5. Rozpatrywanie wyłącznie odwołań kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych, dotyczących jedynie wskazań naruszenia warunków i trybu 

rekrutacji. 

6. Przygotowanie informacji dla Senatu o stwierdzonych nieprawidłowościach  

i zarzutach w trakcie postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 3 

 

1. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane, a protokoły są 

podpisywane przez ich przewodniczącego. 

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. Obsługę administracyjną Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia jej sekretariat. 

Przewodniczący Komisji wnioskuje o zatrudnienie dwóch osób, na podstawie umów 

cywilno-prawnych, określając zakres obowiązków tych osób, potwierdza wykonanie 

powierzonych obowiązków. Koszty zatrudnienia i działalności sekretariatu komisji 

pokrywane są z opłat za postępowanie rekrutacyjne. 

 

§ 4 

 

Uczelnia zapewnia opiekę medyczną w trakcie egzaminach sprawnościowych na studia. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                REKTOR 

 

        Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 


