
Uchwała Nr 70/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2017 roku 

 

w sprawie:   dodatkowych wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia, 

w tym programów studiów   

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym 

się w dniu 11 lipca 2017 roku, postanawia uchwalić poniższe wytyczne dla rad wydziałów w zakresie tworzenia 

programów kształcenia, w tym programów studiów: 

 

1) Liczba godzin kontaktowych (zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

i studentów) w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich wynosi powyżej 50% łącznej liczby godzin pracy studenta 

(z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego oraz bez bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego, tzw. indywidualnej pracy studenta), wynikającej z całkowitej liczby punktów ECTS 

właściwej dla danego programu studiów na określonym kierunku i stopniu studiów stacjonarnych chyba, że 

standardy kształcenia dla danego kierunku, stopnia lub formy studiów albo inne przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa ustalają inny minimalny próg godzin kontaktowych w programie studiów dla tego 

kierunku. 

 

2) Liczba godzin kontaktowych w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, realizowanych w formach dydaktycznych innych, niż 

wskazane w pkt. 5 i 6, wynosi nie więcej niż 47% łącznej liczby godzin pracy studenta (z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela akademickiego oraz bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, tzw. 

indywidualnej pracy studenta), wynikającej z całkowitej liczby punktów ECTS właściwej dla danego 

programu studiów na określonym kierunku i stopniu studiów stacjonarnych chyba, że standardy kształcenia 

dla danego kierunku, stopnia lub formy studiów albo inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

ustalają inny minimalny próg godzin kontaktowych w programie studiów dla tego kierunku. Zajęciami, 

o których wyżej mowa, są w szczególności wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, czy zajęcia 

wychowania fizycznego. Zapis niniejszego punktu stosuje się do programów studiów stacjonarnych 

funkcjonujących w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały lub uruchomionych wraz z początkiem roku 

akademickiego 2017/2018. 

 

3) Liczba godzin kontaktowych w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, realizowanych w formach dydaktycznych innych, niż 

wskazane w pkt. 5 i 6, wynosi nie więcej niż 44% łącznej liczby godzin pracy studenta (z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela akademickiego oraz bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, tzw. 

indywidualnej pracy studenta), wynikającej z całkowitej liczby punktów ECTS właściwej dla danego 

programu studiów na określonym kierunku i stopniu studiów stacjonarnych chyba, że standardy kształcenia 

dla danego kierunku, stopnia lub formy studiów albo inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

ustalają inny minimalny próg godzin kontaktowych w programie studiów dla tego kierunku. Zajęciami, 

o których wyżej mowa, są w szczególności wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, czy zajęcia 

wychowania fizycznego. Zapis niniejszego punktu stosuje się do programów studiów stacjonarnych 

uruchamianych wraz z początkiem roku akademickiego 2018/2019 lub w latach następnych. 

 

4) Liczba godzin kontaktowych zajęć dydaktycznych w programie studiów na studiach niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wynosi nie mniej niż 25% łącznej 

liczby godzin pracy studenta (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego oraz bez 

bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, tzw. indywidualnej pracy studenta), wynikającej 

z całkowitej liczby punktów ECTS właściwej dla danego programu studiów na określonym kierunku 



i stopniu studiów niestacjonarnych chyba, że standardy kształcenia dla danego kierunku, stopnia lub formy 

studiów lub inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa ustalają inny minimalny próg godzin 

kontaktowych w programie studiów dla tego kierunku. 

 

5) Przy ustalaniu programu kształcenia (w tym programu studiów) dla danego kierunku, stopnia i formy 

studiów uwzględnia się w ramach liczby godzin kontaktowych, o których mowa w pkt 1 niniejszej 

uchwały, godziny konsultacyjne (konsultacji) w rozmiarze nie mniejszym niż 5% ogółu wszystkich godzin 

kontaktowych w programie studiów dla tego kierunku, stopnia i formy studiów. 

 

6) W programie studiów uwzględnia się jako godziny kontaktowe, o których mowa w pkt 1 niniejszej 

uchwały, praktyki realizowane z bezpośrednim udziałem opiekuna praktyk lub innego, niż opiekun 

praktyk, nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa. 

 

7) Ustala się obliczanie punktów ECTS według założenia, że jeden punkt ECTS odpowiada efektom 

kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta nakładu pracy w wymiarze 25 godzin (godziny 

kontaktowe, przygotowanie do zajęć, studia literatury, /jeśli wydział prowadzi e- learning/ - godziny e- 

learning w kontakcie z prowadzącym, e-learning bez kontaktu z prowadzącym, zadania poza uczelnią, 

przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia i inne, w tym wskazane w pkt 5 i 6 niniejszej uchwały), 

z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej. 

 

8) W przypadku kierunku studiów „Fizjoterapia” ustala się, że jeden punkt ECTS odpowiada efektom 

kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta nakładu pracy w wymiarze 30 godzin.   

 

§ 2 

 

Nie przewiduje się zwiększenia proporcji liczby godzin kontaktowych w istniejących programach studiów 

stacjonarnych, aż do roku akademickiego 2019/2020 włącznie, ponad proporcję istniejącą w tych programach 

w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały, z uwzględnieniem ewentualnej korekty w tych programach, służącej 

realizacji zapisu § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, ale tylko w przypadku,  jeżeli w danym programie studiów proporcja 

godzin kontaktowych (z wyłączeniem zajęć, o których mowa w 1 pkt 5 i 6 niniejszej uchwały) do łącznej liczby 

godzin pracy studenta (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego oraz bez bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego, tzw. indywidualnej pracy studenta) w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały jest 

większa, niż wskazana w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała określająca dodatkowe wytyczne  dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów 

kształcenia, w tym programów studiów, stanowi uzupełnienie obowiązujących wytycznych dla rad wydziałów 

w tym zakresie określonych w załączniku do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia nowego 

tekstu jednolitego kompilującego uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 

2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia 

programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (z późn. zm.).  

2. W przypadku kolizji zapisów załącznika do uchwały, o której mowa w ust. 1, z zapisami niniejszej uchwały, 

pierwszeństwo stosowania mają zapisy niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Wskazane w niniejszej uchwale wytyczne powinny zostać uwzględnione przez rady wydziałów przy ustalaniu 

programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, dla cyklów kształcenia rozpoczynających się 

począwszy od roku akademickiego 2017/2018, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Wskazane w niniejszej uchwale wytyczne powinny zostać uwzględnione (z zastrzeżeniem § 6 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596)) przez rady wydziałów również odnośnie programów kształcenia, w tym 

programów i planów studiów, dla kontynuowanych w roku akademickim 2017/2018 cykli kształcenia (tzn. 



cykli kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickim 2016/2017 lub w latach wcześniejszych), o ile 

Rektor nie postanowi,  w porozumieniu z dziekanem danego wydziału, inaczej, i z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Rektor w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana danego wydziału, może wyznaczyć inny termin 

na wdrożenie wskazanych w niniejszej uchwale wytycznych w stosunku do wskazanego w ust. 2 i 3. 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 


