
Zarządzenie Nr 26/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

w sprawie:  utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych 

„Relaksacja i joga” SP 90 REH/2015/2016 w Wydziale Rehabilitacji 

AWF Warszawa 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 

§ 94 ust. 2 Statutu AWF Warszawa oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Rektora AWF Warszawa 

nr 31/2009/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zasad tworzenia, organizacji 

i finansowania studiów podyplomowych w AWF Warszawa - w związku z zapisami 

zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 38/2012/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 

zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz na studiach 

podyplomowych, kursach dokształcających, specjalizacjach i innych zajęciach nieobjętych 

planem studiów prowadzonych w AWF Warszawa i zasad ich rozliczania, a także na 

podstawie § 3 i in. zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 72/2013/2014 z dnia 29 września 

2014 r. w sprawie powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów 

podyplomowych i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa (Centrum Kształcenia 

Podyplomowego AWF Warszawa) oraz określenia zasad jej funkcjonowania (z późn. zm.), na 

wniosek Dziekana Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, wyrażony po zasięgnięciu 

opinii Rady Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Tworzę w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa, w roku akademickim 2015/2016, 

studia podyplomowe „Relaksacja i joga” SP 90 REH/2015/2016. Studia podyplomowe, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, będą kontynuowane w roku akademickim 

2016/2017 i w latach następnych, aż do terminu ich zakończenia, określonego w ust. 6. 

2. Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, spełniają wymóg określony w art. 8 ust. 7 

Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nie jest potrzebne wystąpienie o zgodę na ich 

uruchomienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 8 ust. 8 

Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, umożliwiają uzyskanie przez słuchacza 

co najmniej 30 punktów ECTS, spełniając warunek określony w art. 8a Ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

4. Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, trwają trzy semestry (całkowita liczba 

godzin kontaktowych – 350).  

5. Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, prowadzone są zgodnie z planem studiów 

i programem nauczania, określonym w uchwale Rady Wydziału Rehabilitacji AWF 

w Warszawie z dnia 14 czerwca 2011 r. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych, 

o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały Nr 69/2012/2013 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 



2013 roku w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych 

„Relaksacja i joga” prowadzonych w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa.  

6. Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, będą prowadzone od dnia 19 marca 2016 

r. do dnia 30 października 2017 r. 

7. Termin rekrutacji na podyplomowe studia „Relaksacja i joga” SP 90 REH/2015/2016 

ustalił Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. 

8. Po ukończeniu studiów, o których mowa w ust. 1, absolwenci otrzymują świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych.  

9. Na podstawie zatwierdzonego kosztorysu ustala się opłatę za całość studiów, o których 

mowa w ust. 1, w kwocie 5500,00 zł. Upoważnia się Dziekana Wydziału Rehabilitacji 

AWF Warszawa lub osobę przez niego wskazaną do rozłożenia opłaty czesnego, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, na raty.  

10. Pozostałe opłaty pobierane na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1 

(za wydanie świadectwa ukończenia itd.), określa odrębne zarządzenie Rektora AWF 

Warszawa.  

11. Kierownikiem podyplomowych studiów „Relaksacja i joga” SP 90 REH/2015/2016 jest 

prof. dr hab. Janusz Szopa. 

§ 2 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  

 

Rektor 

  

 Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


