
Uchwała Nr 33/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie:  wprowadzenia zmiany do tekstu jednolitego (załącznik do uchwały Senatu AWF Warszawa 

Nr 39/2014/2015 z dnia 24 marca 2015 roku) kompilującego uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 

roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. 

oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów 

w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających 
 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku ze zmianami w ww. ustawie  wprowadzonymi ustawą 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1198) oraz w związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków 

oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 

międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. 2007 nr 164 poz. 1166 z późn. zm.), a także w związku z § 41 ust. 

2 pkt 4 i 5 i 29 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 19 kwietnia 2016 roku, postanawia dokonać zmiany w tekście jednolitym 

kompilującym uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa  Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. oraz 

uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

25 września 2012 roku w sprawie   wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia 

i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Senatu 

AWF Warszawa Nr 39/2014/2015 z dnia 24 marca 2015 roku, polegającej na zmianie treści definicji studiów 

niestacjonarnych zawartej na stronie 3 ww. załącznika z: 

 

„ 3) studia niestacjonarne – formę studiów wyższych, w której programie kształcenia na określonym kierunku 

studiów, poziomie i profilu kształcenia liczba godzin zajęć dydaktycznych jest nie mniejsza niż 60% 

minimalnej ogólnej liczby zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, prowadzonych na tym samym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia,” 

 

na: 

 

„ 3) studia niestacjonarne – formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat uczelni 

i realizowaną na podstawie programów i planów studiów określonych przez właściwą radę wydziału,” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 39/2014/2015 z dnia 24 marca 2015 

roku pozostają bez zmian.  

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                  Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


