
Zarządzenie Nr 46/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 marca 2015 r.   

 

 

w sprawie:    zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 72/2013/2014 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania jednostki 

ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów podyplomowych 

i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa (Centrum Kształcenia 

Podyplomowego AWF Warszawa) oraz określenia zasad jej 

funkcjonowania 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 Statutu AWF 

w Warszawie, a także w związku z zapisami załącznika nr 1 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,  

wprowadzam następujące zmiany w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 72/2013/2014 

z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się 

obsługą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa (Centrum 

Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa) oraz określenia zasad jej funkcjonowania: 

 

1) w § 3 ust. 6 zarządzenia dodaje się, in fine, zdanie o następującym brzmieniu: 

 

         „W przypadku przyjęcia przez Senat Uczelni efektów kształcenia dla danych studiów 

podyplomowych, odmiennie niż w uchwale rady wydziału, rada wydziału w terminie 

1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Senat dostosuje przyjęte efekty kształcenia na 

studiach podyplomowych do uchwały Senatu.” 

 

2) § 3 ust. 7 zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Podstawowa jednostka organizacyjna, prowadząca kursy kwalifikacyjne i dokształcające, 

jest zobowiązana do opracowania efektów kształcenia dla określonego kursu, a następnie 

programu kształcenia i planu w oparciu o ww. efekty, a w szczególności do określenia 

sposobów sprawdzania i oceniania uzyskanych efektów kształcenia, przypisywania punktów 

ECTS oraz dokumentacji efektów kształcenia.” 

 

3) W § 3 zarządzenia dodaje się ust. 7a o następującym brzmieniu: 

 



„Czas trwania kursu dokształcającego oraz liczba punktów ECTS możliwa do uzyskania 

w wyniku realizacji kursu zależy od efektów kształcenia zakładanych dla programu 

kształcenia na danym kursie.” 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie Nr 72/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania jednostki 

ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych 

przez AWF Warszawa (Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa) oraz 

określenia zasad jej funkcjonowania pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  

 

 

 

                                                                             Rektor 

 

 

                                                                                Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


