
Uchwała Nr 11/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 grudnia 2017 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego stopnia 

prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji, przyjętych jako załącznik do uchwały 

nr 20/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia 

efektów kształcenia dla kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” I stopnia w Wydziale 

Rehabilitacji AWF w Warszawie 
 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 18c oraz art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), a także na podstawie § 41 ust. 2 pkt 5 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z zapisami uchwały 

nr 34 Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie 

dostosowania efektów kształcenia na kierunku terapia zajęciowa do wymogów ustawy o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 19 grudnia 2017 r., 

postanawia przyjąć zmiany w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego 

stopnia prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 20/2012/2013 

Senatu AWF Warszawa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 

studiów „Terapia Zajęciowa” I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie. Wskazana wyżej 

uchwała potwierdzona została następnie w drodze zapisu § 1 ust. 3 uchwały Senatu AWF Warszawa 

Nr 35/2014/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie potwierdzenia i uaktualnienia zapisów uchwały 

Nr 18/2009/2010 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

15 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia i wpisania nowego kierunku studiów „terapia zajęciowa”, na listę 

kierunków, prowadzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

2. Wprowadzane w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego stopnia zmiany 

uwarunkowane są dostosowaniem tych efektów zapisów Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 z późn. zm.). 

3. Zmienione efekty kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego stopnia prowadzonego 

przez Wydział Rehabilitacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Zmiany w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego stopnia prowadzonego 

przez Wydział Rehabilitacji zostały pozytywnie zaopiniowane przez senacką Komisję ds. Dydaktyki. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Datę obowiązywania zmienionych efektów kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego 

stopnia, poprzez dostosowanie ich do wymogów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, określa 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz    

 

 

Załączniki: 

 
1) Zmienione efekty kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego stopnia prowadzonego przez Wydział 

Rehabilitacji  


