
PROJEKT 

Uchwała Nr 75/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

 

 

w sprawie:  utworzenia i prowadzenia kształcenia w AWF Warszawa na kierunku studiów 

„Fizjoterapia” w formie jednolitych studiów magisterskich, począwszy od cyklu 

kształcenia rozpoczynającego się od dnia 1 października 2017 r. 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 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. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z zapisami uchwał nr 60/2016/2017 

i 61/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 27 czerwca 2017 r. odpowiednio w sprawie zatwierdzenia 

efektów kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie pięcioletnich jednolitych 

studiów magisterskich przez Wydział Rehabilitacji od początku roku akademickiego 2017/2018 oraz 

zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie 

pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej od 

początku roku akademickiego 2017/2018 oraz w związku z art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 

2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994 z późn. zm.), na wniosek Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, Senat AWF Warszawa, w trybie głosowania elektronicznego, odbywającego się 

w dniach 17-19 lipca 2017 r., zarządzonego na podstawie pkt 19a Załącznika nr 7 do Statutu AWF 

Warszawa przez przewodniczącego Senatu Uczelni, uchwala że:  

 

1) Na wydziałach AWF Warszawa prowadzących w chwili obecnej kształcenia na kierunku studiów 

„Fizjoterapia”, tzn. na Wydziale Rehabilitacji oraz Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej 

Podlaskiej, tworzy się kierunek studiów „Fizjoterapia” w formie jednolitych studiów magisterskich, 

począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od dnia 1 października 2017 r. Studia na 

kierunku „Fizjoterapia” rozpoczynające się w AWF Warszawa wraz z cyklem kształcenia począwszy 

od dnia 1 października 2017 r. będą prowadzone w formie pięcioletnich jednolitych studiów 

magisterskich, zgodnie z 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596). 

 

2) Wydziały AWF Warszawa prowadzące w chwili obecnej kształcenia na kierunku studiów 

„Fizjoterapia”, tzn. Wydział Rehabilitacji oraz Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, 

spełniają warunki określone w § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, zatem nie jest 

wymagana zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kształcenia przez te 

wydziały na kierunku studiów „Fizjoterapia” pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, 

począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od dnia 1 października 2017 r. 

 

 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Senat upoważnia Rektora do przekazania niniejszej uchwały odpowiednim organom, w tym 

Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.        

                                                                                                                                                        

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


