
Uchwała Nr 46/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2016 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia” pierwszego oraz 

drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, 

przyjętych jako załącznik do uchwały nr 43 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 

2012 r., w zakresie przypisania kształcenia do obszaru, dziedziny i dyscypliny 

naukowej 
 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 18c oraz art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), a także na 

podstawie § 41 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, w związku z zapisami uchwały nr 20/2015/2016 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF 

Warszawa z dnia 14 czerwca 2016 r., Senat Uczelni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 

21 czerwca 2016 r., postanawia przyjąć zmiany w efektach kształcenia dla kierunku studiów 

„Fizjoterapia” pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji AWF 

Warszawa, przyjętych dotychczas jako załącznik do uchwały nr 43 Senatu AWF Warszawa z dnia 

22 maja 2012 r. 

2. Przyjmowane w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia” pierwszego oraz 

drugiego stopnia zmiany mają na celu przypisanie kształcenia na tym kierunku studiów do obszaru, 

dziedziny i dyscypliny naukowej. 

3. Zmienione efekty kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia” pierwszego oraz drugiego 

stopnia, prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, stanowią odpowiednio 

załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

4. Zmiany w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia” pierwszego oraz drugiego 

stopnia, prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez senacką Komisję ds. Dydaktyki.  

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz    

 

 
Załączniki: 

 

1) Zmienione efekty kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia” pierwszego stopnia prowadzonego przez 

Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa. 

2) Zmienione efekty kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia” drugiego stopnia prowadzonego przez 

Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa. 


