
Uchwała Nr 51/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 maja 2019 roku 

 

 

w sprawie:  uzupełnienia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Wychowanie Fizyczne” 

drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF 

Warszawa, o symbole w zakresie standardów kształcenia przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.) oraz art. 227 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669 z późn. 

zm.) w związku z brzmieniem § 41 ust. 2 pkt 5 aktualnego Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zapisami uchwały Rady Wydziału Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa nr 70/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przypisania efektom 

kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne na studiach o profilu ogólnoakademickim standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Senat AWF Warszawa, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 21 maja 2019 r., na wniosek Dziekana Wydziału Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa, postanawia przyjąć uzupełnienie kart efektów kształcenia (uczenia się) 

dla kierunku studiów „Wychowanie Fizyczne” drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa,  przyjętych jako załącznik do uchwały nr 46/2011/2012 

Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 

„Wychowanie Fizyczne” II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie 

(z późn. zm.), o symbole w zakresie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania 

zawodu nauczyciela. 

2. Propozycja uzupełnienia, o którym mowa w ust. 1, została pozytywnie zaopiniowana przez senacką 

Komisję ds. Dydaktyki.  

3. Uzupełnione o symbole w zakresie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania 

zawodu nauczyciela karty efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku studiów „Wychowanie 

Fizyczne” drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa 

stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku, z tym że dotyczy ona, 

w zakresie wprowadzonego uzupełnienia, również cykli kształcenia realizowanych przed rokiem 

akademickim 2019/2020. 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

                                                                                Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 

Załącznik: 

1) Uzupełnione o symbole w zakresie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela karty efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku studiów „Wychowanie Fizyczne” drugiego 

stopnia, prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa. 


