
Zarządzenie Nr 49/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie: utworzenia i organizacji kolejnej edycji podyplomowych studiów „Relaksacja 

i joga” SP 73 WR/2012/2013 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 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 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 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie 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, na wniosek dziekana Wydziału 

Rehabilitacji AWF w Warszawie, po zasięgnięciu opinii przez Radę Wydziału Rehabilitacji 

AWF w Warszawie, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Podyplomowe studia „Relaksacja i joga” SP 73 WR/2012/2013 tworzy się w Wydziale 

Rehabilitacji AWF w Warszawie. 

2. Podyplomowe studia „Relaksacja i joga” SP 73 WR/2012/2013 trwają trzy semestry 

(łącznie 350 godzin). 

3. Podyplomowe studia „Relaksacja i joga” SP 73 WR/2012/2013 prowadzone są zgodnie z 

planem studiów i programem nauczania, określonym w uchwale Rady Wydziału 

Rehabilitacji AWF w Warszawie z dnia 14 czerwca 2011 r. 

4. Podyplomowe studia „Relaksacja i joga” SP 73 WR/2012/2013 będą prowadzone od dnia 

09 marca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. 

5. Termin rekrutacji na podyplomowe studia „Relaksacja i joga” SP 73 WR/2012/2013 

ustala Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. 

6. Wysokość opłaty za całość studiów, o których mowa w ust. 1, ustala się na kwotę 5000,00 

zł. 

7. Pozostałe opłaty pobierane na studiach podyplomowych określa odrębne zarządzenie 

Rektora. 

8. Kierownikiem podyplomowych studiów „Relaksacja i joga” SP 73 WR/2012/2013  jest 

prof. dr hab. Janusz Szopa. 

9. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

 

                                                                   Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


