
Uchwała Nr 61/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie:  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie 

pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej 

Podlaskiej od początku roku akademickiego 2017/2018 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 11 ust. 3, art. 2 ust. 1 pkt 18c oraz art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994 z póżn. zm.) 

oraz § 17 ust. 1 i § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596), a także na podstawie § 41 

ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF 

Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 27 czerwca 2017 r., postanawia uchwalić efekty 

kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie pięcioletnich jednolitych studiów 

magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej od początku roku akademickiego 

2017/2018. 

2. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, uzyskały pozytywną opinię senackiej Komisji ds. Dydaktyki 

w dniu 19 czerwca 2017 r. oraz Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej w dniu 11 maja 2017 

r.. 

3. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, sporządzono na podstawie zaleceń przygotowanych przez 

Komisję do spraw Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej 

Izbie Fizjoterapeutów. 

4. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Profilem kształcenia na kierunku studiów „Fizjoterapia” prowadzonym w formie pięcioletnich jednolitych 

studiów magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej będzie profil praktyczny, 

w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej wyrażonym w piśmie 

z dnia 19 maja 2017 r. 

 

§ 2 

 

W związku z zapisem § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 

r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, nie jest wymagana zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

uruchomienie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej 

Podlaskiej od początku roku akademickiego 2017/2018.  

 

§ 3 

 

Cykle kształcenia na kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzone przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej 

Podlaskiej w formie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, które rozpoczęły się w roku akademickim 

2016/2017 lub w latach wcześniejszych, obowiązują dotychczasowe efekty kształcenia przyjęte jako załącznik do 

uchwały nr 35/2011/2012 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r. (z późn. zm) oraz jako załącznik do 

uchwały nr 51/2014/2015 Senatu AWF Warszawa z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

§ 4 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                      

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
Załącznik: 

1) Efekty kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie pięcioletnich jednolitych studiów 

magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej od początku roku akademickiego 2017/2018. 


