
Uchwała Nr 34/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 marca 2019 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Sport” drugiego stopnia 

prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa 

 

§ 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 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie oraz zapisami uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

nr 80/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy poziomu stopnia znajomości języka 

obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w opisie kierunkowych 

efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 19 marca 2019 r., postanawia przyjąć zmianę w efektach kształcenia 

(uczenia się) dla kierunku studiów „Sport” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 24/2014/2015 

Senatu AWF Warszawa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia II stopnia studiów na 

kierunku – „Sport”, prowadzonym w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa oraz 

przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia ww. kierunku studiów.  

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, polega na modyfikacji brzmienia efektu K_U13 („K_U13 Ma 

umiejętności językowe w zakresie sportu zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (M2_U15)”) na: „K_U13 Ma umiejętności 

językowe w zakresie sportu zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego (M2_U15)”. 

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, została pozytywnie zaopiniowana przez senacką Komisję 

ds. Dydaktyki.  

 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zmiany w efektach kształcenia wprowadzone niniejszą uchwałą wchodzą w życie z dniem jej 

przyjęcia.  
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