
Uchwała Nr 35/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

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 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 oraz  art. 11 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), a także na podstawie § 41 ust. 

2 pkt 29 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na 

posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015 r. postanawia potwierdzić oraz zaktualizować zapisy 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. Senat potwierdza i uaktualnia te zapisy uchwały, o której mowa w tytule, które są zgodne z obecnie 

istniejącym stanem prawnym i służą do uruchomienia kształcenia na kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” 

I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie. 

3. Senat AWF Warszawa potwierdza pełną aktualność zapisów uchwały (i załącznika do niej) Senatu AWF 

Warszawa Nr  20/2012/2013 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla 

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

4. Senat potwierdza aktualność również  innych dotychczasowych działań podjętych przez ten organ oraz jego 

komisje opiniodawcze służące do uruchomienia kształcenia na kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” 

I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie. 

 

§ 2 

 

1. Senat zobowiązuje Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Rehabilitacji, do przekazania 

niniejszej uchwały, w terminie miesiąca od jej podjęcia, wraz z niezbędną i zaktualizowaną dokumentacją, 

w szczególności wraz z informacją o planowanej obsadzie kadrowej na I stopniu kierunku studiów „Terapia  

zajęciowa” oraz opisem efektów kształcenia, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 35 ust. 3 

pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Senat zobowiązuje Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Rehabilitacji, do przekazania 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1, również innym organom, w szczególności Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli przewidują 

one taki obowiązek.   

3. Senat AWF w Warszawie zobowiązuje Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału 

Rehabilitacji, do zawiadomienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

o uruchomieniu kształcenia na I stopniu kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale Rehabilitacji AWF 

w Warszawie, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym stopniu kierunku studiów „Terapia 

Zajęciowa”, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 3 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz    


