
Uchwała Nr 23/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 marca 2016 roku 
 

w sprawie:   zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacji pierwszego oraz 

drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, 

przyjętych jako załączniki do uchwał 39 oraz 40 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r. 
 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie 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 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), a także na podstawie § 41 ust. 

2 pkt 5 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z zapisami 

uchwały nr 9/2015/2016 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawia zmian kierunkowych efektów kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja studia I i II stopnia 

wynikających z przekształcenia profilu ogólnoakademickiego w profil praktyczny, Senat Uczelni, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 22 marca 2016 r., postanawia przyjąć zmiany, wraz ze zgłoszonymi na 

posiedzeniu Senatu do nich poprawkami, w efektach kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacji 

pierwszego oraz drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, 

przyjętych pierwotnie jako załączniki do uchwał 39 oraz 40 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacji pierwszego oraz drugiego stopnia, prowadzonego 

przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, po wprowadzonych niniejsza uchwałą zmianach, 

stanowią, wraz ze stosownymi tabelami pokrycia, załączniki do niniejszej uchwały. 

3. Zmiany w efektach kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacji pierwszego oraz drugiego stopnia, 

prowadzonego przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

senacką Komisję ds. Dydaktyki.  

4. Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacji pierwszego oraz drugiego stopnia, prowadzonego 

przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, po wprowadzonych niniejsza uchwałą zmianach, 

obowiązywać będą począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017. 

W zakresie rozpoczętych przed rokiem akademickim 2016/2017 cykli kształcenia na kierunku studiów 

turystyka i rekreacji pierwszego oraz drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej, obowiązują, aż do zakończenia cyklu kształcenia, dotychczasowe efekty kształcenia 

przyjęte jako załączniki do uchwał 39 oraz 40 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r. 

5. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany organizacyjne w ramach podstawowych jednostek organizacyjnych 

AWF Warszawa znajdujących się w Białej Podlaskiej w zakresie prowadzonych przez nie kierunków studiów, 

określone w zarządzeniu Nr 46/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia i organizacji Wydziału Turystyki i Zdrowia w 

Białej Podlaskiej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie poprzez wydzielenie 

nowej podstawowej jednostki organizacyjnej z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

AWF Warszawa (§ 4 ust. 2 ww. zarządzenia).  

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz    

 

 

Załączniki: 

 

 Zmienione efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacji pierwszego oraz drugiego stopnia, 

prowadzonego przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej wraz ze stosownymi tabelami 

pokrycia. 


