
Uchwała Nr 7/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 października 2017 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 37/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian 

w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego 

stopnia prowadzonego przez Wydział Turystyki i Rekreacji, przyjętych jako 

załącznik do uchwały nr 26/2011/2012 Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia 

2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka 

i Rekreacja w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie 
 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 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 § 41 ust. 2 pkt 29 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz złożonym 

oświadczeniem z dnia 5 października 2017 r., Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym 

w dniu 24 października 2017 roku, postanawia uzupełnić zapisy uchwały Nr 37/2016/2017 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku 

w sprawie zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego 

stopnia prowadzonego przez Wydział Turystyki i Rekreacji, przyjętych jako załącznik do uchwały 

nr 26/2011/2012 Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów 

kształcenia dla kierunku studiów Turystyka i Rekreacja w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF 

w Warszawie poprzez dodanie w § 1 nowego ust. 4 o następującej treści: 

 

 

„4.  Rozpoczęcie kształcenia na profilu praktycznym ( i zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały 

efektami kształcenia) na kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego stopnia 

prowadzonym przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa, nastąpi wraz z początkiem 

roku akademickiego 2017/2018.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 37/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w efektach kształcenia 

dla kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział 

Turystyki i Rekreacji, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 26/2011/2012 Senatu AWF 

Warszawa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów Turystyka i Rekreacja w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie pozostają 

bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 
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