
Uchwała Nr 50/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie:   utworzenia II stopnia studiów na kierunku studiów – „Fizjoterapia” prowadzonym 

w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej oraz wystąpienia do Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na 

II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów    

 

Działając w szczególności na podstawie art.  8 ust. 1 i art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyższym  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 1 pkt 3 

i ust. 2 pkt 3  Statutu AWF Warszawa, Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 r., 

po rozpoznaniu wniosku Dziekana i uchwały Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej 

Nr 23/2014/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

II stopnia kierunku fizjoterapia, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Senat  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie pozytywnie opiniuje 

utworzenie i prowadzenie w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej II stopnia studiów na 

kierunku „Fizjoterapia” w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku uzyskania 

zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 2, uruchomienie kształcenia na 

II stopniu wskazanego wyżej kierunku studiów nastąpi wraz z początkiem roku akademickiego 

2015/2016. 

2. Senat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  upoważnia Rektora do 

wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

prowadzenie kształcenia na II stopniu kierunku studiów „Fizjoterapia” w formie studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. Senat zobowiązuje Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału 

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, do przekazania niniejszej Uchwały, wraz z niezbędną 

dokumentacją, w szczególności wraz z informacją o obsadzie kadrowej na nowym stopniu studiów oraz 

opisem efektów kształcenia, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiedzialnym za 

przygotowanie dokumentacji, o której wyżej mowa, jest Dziekan Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej. 

3. W przypadku uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kształcenia na 

II stopniu kierunku studiów „Fizjoterapia” w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Senat AWF w Warszawie upoważnia Rektora do 

zawiadomienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

o uruchomieniu kształcenia na ww. stopniu kierunku studiów, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia 

kształcenia na tym stopniu studiów, zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę Nr 74/2013/2014 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie 

utworzenia II stopnia studiów na kierunku studiów – „Fizjoterapia” prowadzonym w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz wystąpienia do Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu 

wymienionego wyżej kierunku studiów. 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

                                                                               

                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


