
Uchwała Nr 44/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

 

 

w sprawie: korekty załącznika do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 22/2018/2019 z dnia 

22 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia w Wydziale Rehabilitacji II stopnia 

kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz przyjęcia 

efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku studiów, a także 

wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej 

na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów 

 
 

§ 1 

 

1. Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 obowiązującego Statutu AWF Warszawa w związku 

z art. 2 ust. 1 pkt 18c oraz art. 160 ust. 2 i art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), a także 

w związku z brzmieniem art. 205 ust. 2-5 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.) oraz uwagą 

Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażoną 

w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 r. (DSW.WNP.5014.83.2019.1.MD), Senat AWF Warszawa, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 30 kwietnia 2019 r., po rozpoznaniu wniosku Dziekana 

Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, postanawia wprowadzić korektę, w zakresie efektów 

kształcenia, do załącznika do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 22/2018/2019 z dnia 22 stycznia 

2019 roku w sprawie utworzenia w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia 

Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej 

wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku 

studiów, polegającą na odniesieniu wskazanych w załączniku efektów kształcenia do obszarów 

wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych w oparciu o przepisy rozporządzenia  Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki 

i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065), mającego 

zastosowanie poprzez brzmienie art. 205 ust. 2-5 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku ze wskazaną wyżej 

korektą załącznika do uchwały w zakresie efektów kształcenia, dokonuje się również stosownej 

korekty załącznika do uchwały w zakresie planu studiów dla II stopnia kierunku studiów „Terapia 

Zajęciowa” w Wydziale Rehabilitacji. 

2. Zapisy samej uchwały Nr 22/2018/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia 

w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów 

stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku 

studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji 

zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów, pozostają 

bez zmian, wobec wyraźnego oparcia jej (§ 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwały) o przepisy dotychczasowe, 

w związku z wprost przytoczonym w tej uchwale brzmieniem art. 205 ust. 2-5 Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

3. Senat AWF Warszawa postanawia również sprostować oczywistą pomyłkę pisarską w § 1 ust. 1 

uchwały, o której mowa w ust. 1, polegającą na korekcie brzmienia wyrażenia: „na posiedzeniu 



odbywającym się w dniu 22 stycznia 2018 r.” na prawidłowe, tzn.: „na posiedzeniu odbywającym się 

w dniu 22 stycznia 2019 r.” 

 

§ 2 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku. 

2. Skorygowany, zgodnie z sugestią Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, załącznik do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 22/2018/2019  z dnia 

22 stycznia 2019 roku, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

. 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                                                                           

 

 

 

 
Załącznik: 

 

Tabela efektów kształcenia i plan studiów dla II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale 

Rehabilitacji, po wprowadzonej korekcie. 

 


