
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 47/2014/2015  

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

 

Wykaz zmian wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 21 kwietnia 2015 r. do 

obowiązującego Regulaminu Studiów z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.) 

 

1) § 1 ust. 2 pkt 10 uzyskuje następujące brzmienie: 

 „10) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 

w procesie kształcenia w systemie studiów;” 

 

2) § 1 ust. 2 pkt  14 uzyskuje następujące brzmienie: 

„14) profil kształcenia – profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki:  

a) profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu 

przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, 

że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne 

kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach 

warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte 

poza uczelnią;  

b) profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane 

z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa 

programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez 

studenta pogłębionej wiedzy;” 

 

3) § 1 ust. 2 pkt  17 uzyskuje następujące brzmienie: 

„17) program kształcenia (studiów) – opis przyjętych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, 

oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów;” 

 

4) W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 27 o następującym brzmieniu: 

„27) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych 

w procesie uczenia się poza systemem studiów;” 

 

5) § 2 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: 

„5. Przebieg studiów i wyniki w nauce osiągane przez studenta dokumentowane są w protokołach 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz w kartach okresowych osiągnięć studenta. Sposób 

dokumentowania przebiegu studiów i wyników w nauce osiąganych przez studenta określa dziekan 

właściwego wydziału.” 

 

6) § 2 ust. 6 uzyskuje następujące brzmienie: 

„6. Prawo posiadania legitymacji studenckiej oraz zachowania praw studenta mają studenci do dnia 

ukończenia studiów, tj. do dnia złożenia egzaminu dyplomowego lub zawieszenia w prawach 

studenta lub skreślenia z listy studentów zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego 

stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia studiów, z wyłączeniem prawa do pomocy 

materialnej, o której mowa w art. 173 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

7) W § 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: 

„6. W Akademii w zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą uczestniczyć wybitnie 

uzdolnieni uczniowie na warunkach ustalonych przez dziekana wydziału. Uczestnictwo w zajęciach 



odbywa się na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami tych uczniów.” 

 

8) § 7 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

„2. Plany studiów i programy kształcenia na poszczególnych kierunkach i latach studiów są 

opublikowane na stronie Internetowej Uczelni www.awf.edu.pl oraz dostępne w dziekanatach 

właściwych dla danego kierunku.” 

 

9) § 8 ust. 3 pkt 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

„2) przekazywanie studentom podstawowych informacji o kierunku studiów i zobowiązaniach 

wynikających z organizacji roku akademickiego z uwzględnieniem studentów posiadających 

Indywidualny Tok Studiów lub Indywidualny Plan Studiów (indywidualny program studiów, 

w tym plan studiów),” 

 

10) § 9 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

„1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków jednoczesnego studiowania oraz rozwijania 

indywidualnych zainteresowań sportowych, naukowych, organizacyjnych na rzecz Uczelni oraz 

dla studentów przyjętych w procesie potwierdzania efektów uczenia się, wprowadza się 

Indywidualny Tok Studiów (ITS) oraz Indywidualny Plan Studiów (IPS).” 

 

11) W § 9 ust. 13 dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu: 

„9) zostali przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia/walidacji efektów uczenia się.” 

 

12) W § 9 ust. 15 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu: 

„7) w przypadku studentów przyjętych na studia w procesie potwierdzania efektów uczenia się - 

dokument potwierdzający uznanie za potwierdzone danych efektów uczenia się.” 

 

13) W § 9 dodaje się ust. 16 o następującym brzmieniu: 

„16. Dziekan spośród nauczycieli akademickich powołuje opiekuna naukowego (dydaktycznego), 

którego zadaniem jest sprawowanie opieki w zakresie realizowanego procesu kształcenia przez 

studentów, którym przyznano ITS lub IPS.”  

 

14) W § 11 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:  

„9. Poinformowanie na piśmie o dokonanym wyborze kierunku podstawowego w przypadku, gdy 

podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów w Akademii.” 

 

15) § 13 ust. 7 uzyskuje następujące brzmienie: 

„7. Zasady i organizację potwierdzania efektów uczenia się określa ustawa – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz Senat AWF Warszawa.” 

 

16) W § 13 dodaje się ust. 8 i 9 o następujących brzmieniach: 

„8. Dziekan może uznać studentowi uzyskane wcześniej efekty kształcenia wyrażone w punktach 

ECTS za zrealizowane moduły kształcenia, zgodne z profilem i poziomem studiów, w programie 

studiów który realizuje. 

9. Studentowi przyjętemu na studia w Akademii po zakończonym, formalnym procesie weryfikacji 

posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz 

uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami 

zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przypisuje się punkty 

ECTS za uznane moduły kształcenia.” 



17) § 14 ust. 6 uzyskuje następujące brzmienie: 

„6. Na podstawie Wykazu zaliczeń koordynator wydziałowy potwierdza zaliczenie modułów 

kształcenia oraz wpisuje oceny z modułów kształcenia zaliczonych w innej uczelni 

z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7. Decyzje w sprawach dotyczących zaliczenia, 

wykazu modułów i ewentualnych uzupełnień, które mogą wynikać z różnic programowych 

podejmuje dziekan.” 

 

18) W § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. W Akademii stosuje się następującą skalę ocen: 

bardzo dobry  - 5.0 (bdb), 

dobry plus  - 4,5 (db plus),  

dobry   - 4,0 (db), 

dostateczny plus  - 3,5 (dst plus), 

dostateczny  - 3,0 (dst), 

niedostateczny  - 2,0 (ndst), 

zaliczenie  - zal, 

niezaliczenie  - nzal, 

nieklasyfikowany         - nk. 

 

19) W § 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Średnia ocena za semestr/rok studiów jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen 

z egzaminów i zaliczeń składających się na plan studiów semestru/roku, z uwzględnieniem 

ocen niedostatecznych, z zaokrągleniem do części setnych. Przedmioty zaliczone bez oceny 

z wpisem „zal.”, które nie mają odpowiednika liczbowego nie są uwzględniane przy obliczaniu 

średniej. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć, które zostały uznane studentowi 

w procesie walidacji posiadanych efektów uczenia się.” 

 

20) W § 15 dodaje się ust. 4 i 5 o następujących brzmieniach: 

„4. W przypadku studenta, który nie uczestniczył w zajęciach z przyczyn zdrowotnych, prowadzący 

zajęcia może nie klasyfikować tego studenta. 

5. Przedmioty, które zostały  uwzględnione w procesie weryfikacji posiadanych efektów uczenia 

się, w dokumentacji przebiegu studiów zostają określone wpisem „potwierdzone”.” 

 

21) W §17 ust. 19 otrzymuje następujące brzmienie: 

„19. Prowadzący zajęcia ma prawo nie dopuścić do zajęć dydaktycznych studenta posiadającego 

przeciwwskazania zdrowotne oraz studenta, którego stan lub zachowanie wskazuje na spożycie 

alkoholu lub narkotyków, leków psychotropowych lub innych substancji o działaniu 

odurzającym lub psychoaktywnym.”  

 

22) W §19 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym może uczestniczyć wskazany przez niego 

obserwator.” 

 

23) W § 28 w ust. 2 dodaje się na końcu zdania wyrażenie: „i 3a” 

 

24) W § 28 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu: 

       „3a. Na kierunku studiów kosmetologia promotorem pracy licencjackiej może być upoważniony 

przez dziekana nauczyciel akademicki z tytułem zawodowym magistra posiadający znaczący 

dorobek praktyczny zdobyty poza Uczelnią.” 



25) W § 28 dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu:  

„12. W pozostałym zakresie wymagania dotyczące prac dyplomowych określa art. 167a ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

26) W § 29 ust. 3 pkt 4  otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen od promotora 

i recenzenta (pozytywna ocena pracy dyplomowej), jeżeli plan studiów i program kształcenia 

przewidują obowiązek złożenia pracy dyplomowej,” 

 

27) W § 16 ust. 3, § 18 ust. 11 oraz § 20 ust. 4 skreśla się wyraz „indeks” 

 

 

Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie pozostają bez 

zmian.  

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


