
 

Uchwała Nr 23/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie:  zatwierdzenia rekomendacji rad wydziałów w zakresie przypisania poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (w zakresie kwalifikacji cząstkowych) do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu wybranych studiów podyplomowych prowadzonych przez AWF Warszawa 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) oraz w związku z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 

22grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 z późn. zm.), § 2 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów 

wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1791), a także art. 215 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

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

Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 22 stycznia 2019 r., na wniosek Pełnomocnika Rektora 

ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału Rehabilitacji 

postanawia: 

 

1) Zatwierdzić rekomendację rad wydziałów w zakresie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(w zakresie kwalifikacji cząstkowych) do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych: 

 

a) Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie - rekomendowany poziom kwalifikacji cząstkowej - 

poziom 6 PRK, 

 

b) Relaksacja i joga - rekomendowany poziom kwalifikacji cząstkowej - poziom 6 PRK, 

 

c) Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym - rekomendowany poziom 

kwalifikacji cząstkowej - poziom 6 PRK, 

 

d) Psychologia Sportu - rekomendowany poziom kwalifikacji cząstkowej - poziom 7 PRK, 

 

e) Szkolne wychowanie fizyczne - rekomendowany poziom kwalifikacji cząstkowej - poziom 6 PRK, 

 

f) Trener przygotowania motorycznego - rekomendowany poziom kwalifikacji cząstkowej - poziom 6 

PRK, 
 

g) Trener personalny - rekomendowany poziom kwalifikacji cząstkowej - poziom 6 PRK, 

 

prowadzonych przez AWF Warszawa, tzn. wykonać zadanie wskazane w art. 28 ust. 2 pkt 15 lit. a Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („Do zadań senatu należy: (…) 

wykonywanie zadań związanych z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej 

„PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, (…)”). 

 

2) Upoważnić Rektora, będącego przewodniczącym Senatu AWF Warszawa oraz działającego w porozumieniu 

z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Dziekanem Wydziału Wychowania 

Fizycznego oraz Wydziału Rehabilitacji do podjęcia dalszych działań w sprawie (włączenie do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych w AWF Warszawa,  zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji), na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 15 lit b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z brzmieniem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki 



 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku 

z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1791). 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Senat AWF Warszawa. 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

      

 

 


