
Uchwała Nr 73/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2017 roku 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian do tekstu jednolitego (załącznik do uchwały Senatu AWF 

Warszawa Nr 39/2014/2015 z dnia 24 marca 2015 roku z późn. zm.) 

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  
 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) w związku ze zmianami w ww. ustawie oraz 

zmianą wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz zmianą innych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, a także w związku z § 41 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym 

się w dniu 11 lipca 2017 r., na wniosek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, postanawia: 

 

1) Wprowadzić zmiany, dostosowujące do nowych regulacji prawa powszechnie obowiązującego, 

do 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, wprowadzonego uchwałą Nr 

39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z 

dnia 24 marca 2015 roku jako załącznik nr 1 (z późn. zm. – uchwała Senatu AWF Warszawa nr 

33/2015/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.). 

2) Wprowadzone zmiany w tekście jednolitym, o którym mowa w pkt 1, określa nowy tekst 

jednolity kompilujący 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, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

  

§ 2 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 908 i 1311) Senat 

zobowiązuje podstawowe jednostki organizacyjne AWF Warszawa do przygotowania dokumentacji 

służącej realizacji dyspozycji wskazanych wyżej przepisów, mówiących, iż: 



 „1. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., dostosują profile i programy kształcenia 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań 

określonych w art. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz właściwego 

ministra nadzorującego uczelnię o dostosowaniu profili i programów kształcenia, o których mowa 

w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat uczelni, nie później jednak niż do 

dnia 31 stycznia 2018 r.” 

 

Zapis powyższy wiąże wydziały niezależnie od posiadanych przez jednostkę uprawnień, pod 

następującą sankcją (art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw): 

 

„W przypadku niedostosowania profili i programów kształcenia w terminie, o którym mowa w ust. 1: 

1) uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil kształcenia; 

2) uprawnienie podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego 

przed upływem terminu określonego na dostosowanie w ust. 1.” 

 

§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała, wraz z załącznikiem, wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zmienia się i aktualizuje, do brzmienia określonego 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik nr 1 (tekst jednolity) uchwały Nr 39/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 

2015 r.  

 

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

Załącznik: 

 

1) Zmieniony i zaktualizowany tekst jednolity kompilujący 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. 


