
Uchwała Nr 30/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 stycznia 2017 roku  

 

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

stopnia, prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, przyjętych 

pierwotnie jako załącznik do uchwały nr 44/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku, a następnie 

zmienionych uchwałą Nr 39/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 18c oraz  art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), w związku wejściem w życie 

przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, 

lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r., poz.1332),a także 

w związku z § 41 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 17 stycznia 2017 r., na 

wniosek Dziekana Wydziału Rehabilitacji oraz Rady Wydziału Rehabilitacji wyrażony poprzez uchwałę 

nr 31 z dnia 13 grudnia 2016 r., postanawia: 

 

1) skorygować efekty kształcenia dla kierunku studiów „Pielęgniarstwo” I stopnia w Wydziale 

Rehabilitacji AWF w Warszawie o uwzględnienie zmian jakie wprowadziło do nich rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r., poz.1332).  

 

2) stosować odnośnie efektów kształcenia dla kierunku studiów „Pielęgniarstwo” I stopnia w Wydziale 

Rehabilitacji AWF w Warszawie zasady określone w załączniku 4 (Standardy kształcenia dla 

kierunku studiów: Pielęgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA) rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa 

(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r. poz. 631) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ww. zasad 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r., poz.1332).  

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa.  

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                                                                           


