
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 47/2016/2017 

                        Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 25 kwietnia 2017 roku 

 

 

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmian do 

obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.) 

 

 

 

   1) W § 1 ust. 1 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Regulamin studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zwanej dalej 

Akademią, określa organizację i tok studiów pierwszego i drugiego stopnia dla wszystkich kierunków 

i form studiów oraz prawa i obowiązki studentów Akademii.” 

 

na: 

 

„Regulamin studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zwanej dalej 

„Akademią”, określa organizację i tok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich dla wszystkich kierunków i form studiów oraz prawa i obowiązki studentów Akademii.” 

 

   2) W § 1 ust. 2 dodaje się po pkt 2 nowy pkt 2a o następującym brzmieniu: 

 

„jednolite studia magisterskie – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający 

świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;” 

 

 

   3) W § 1 ust. 2 pkt 3 Regulaminu dodaje się na końcu, po przecinku, frazę: „jednolite studia 

magisterskie;”  

 

 

   4) W § 1 ust. 2 pkt 17 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„program kształcenia (studiów) – opis przyjętych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, oraz opis 

procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów;” 

 

na: 

 

„program kształcenia (studiów) – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia 

właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z 

przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;” 

 

 

   5) W § 1 ust. 2 pkt 25 Regulaminu dodaje się na końcu frazę: „albo jednolitych studiach 

magisterskich;”  

 

 

   6) W § 1 ust. 2 pkt 27 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów.” 

 



na: 

 

„efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie 

uczenia się.” 

 

 

   7) W § 1 Regulaminu dodaje się, po ust. 2, nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 

 

„O ile w programie kształcenia lub planie studiów albo w niniejszym regulaminie nie określono inaczej, 

do jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Akademię stosuje się odpowiednio zapisy 

niniejszego regulaminu dotyczące studiów drugiego stopnia.” 

 

 

   8) W § 2 ust. 6 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Prawo posiadania legitymacji studenckiej oraz zachowania praw studenta mają studenci do dnia 

ukończenia studiów, tj. do dnia złożenia egzaminu dyplomowego lub zawieszenia w prawach studenta lub 

skreślenia z listy studentów zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 

31 października roku ukończenia studiów, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej, o której mowa 

w art. 173 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

na: 

 

„Prawo posiadania legitymacji studenckiej oraz zachowania praw studenta mają studenci do dnia 

ukończenia studiów, tj. do dnia złożenia egzaminu dyplomowego (w przypadku kierunku studiów 

fizjoterapia – do dnia zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki, zgodnie z zapisami 

art. 167 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) lub zawieszenia w prawach studenta lub 

skreślenia z listy studentów zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 

31 października roku ukończenia studiów, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej, o której mowa 

w art. 173 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

 

9) W § 5 ust. 2 dodaje się nowy pkt 3 o następującym brzmieniu (co skutkuje również zmianą 

w pkt 2 kropki na przecinek): 

 

„jednolite studia magisterskie, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra.” 

 

 

10) W § 9 ust. 10 dodaje się nowy pkt 6 o następującym brzmieniu: 

 

„w przypadku określonym w § 25 ust. 9 niniejszego regulaminu.” 

 

 

11) § 12 uzyskuje brzmienie: 

„§12 

Zmiana uczelni, zmiana formy studiów i kształcenia, zmiana kierunku kształcenia 

 

1. Student może przenieść się na studia do innej uczelni za zgodą dziekana wydziału uczelni 

przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów Akademii. 

2. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na studia 

w Akademii najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub 

pierwszego semestru studiów drugiego stopnia. 

3. Student Akademii może w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o zmianę formy studiów lub 

formy kształcenia. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan przed rozpoczęciem semestru, 



a warunkiem zmiany formy studiów lub formy kształcenia jest uzupełnienie różnic 

programowych.  

4. Kryterium decydującym o zmianie formy studiów ze studiów niestacjonarnych na studia 

stacjonarne jest najwyższa średnia z ocen na danym roku i formie studiów (minimum 4,1) 

uzyskana w ostatnich dwóch semestrach poprzedzających tę zmianę. 

5. Decyzja o przeniesieniu i zmianie formy studiów może być podjęta jedynie w granicach 

przyjętego uchwałą senatu limitu studentów na danym kierunku, roku i formie studiów.  

6. Student Akademii może ubiegać się o przeniesienie na inny wydział na ten sam kierunek studiów. 

Warunki przeniesienia określa dziekan wydziału przyjmującego.  

7. Dziekan, podejmując decyzję o przyjęciu lub przeniesieniu wymaga przedłożenia zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania w Akademii i ustala wykaz różnic 

programowych i terminy ich uzupełnienia. 

8. Student nie może ubiegać się o zmianę uczelni, formy studiów lub formy kształcenia, jeżeli:  

1) zawieszony jest w prawach studenta,  

2) toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub wyjaśniające.” 

 

 

12) W § 13 ust. 3 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, zaś roku akademickiego 

minimum 60 punktów ECTS.” 

 

na: 

 

„W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co 

najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych 

studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 

punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.” 

 

 

13) W § 13 ust. 8 dodaje się na końcu zdanie: „Zapis § 14 ust. 8-11 niniejszego regulaminu stosuje się 

odpowiednio.” 

 

 

14) W § 14 dodaje się, po ust. 7, nowe ust. 8-11 o następującym brzmieniu: 

 

„8. W zakresie nieuregulowanym odrębnie powyżej, do przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez 

studenta w jednostce organizacyjnej innej uczelni, w tym zagranicznej, stosuje się bezpośrednio 

postanowienia art. 165 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zapis powyższy, o bezpośrednim 

stosowaniu postanowień  art. 165 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się również 

odpowiednio do przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce 

organizacyjnej uczelni macierzystej. 

9.  Decyzję o przeniesieniu i uznaniu zajęć zaliczonych przez studenta podejmuje dziekan, na wniosek 

studenta, po analizie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z efektami kształcenia 

obowiązującymi w jednostce przyjmującej studenta. 

10. Dziekan dla stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, uwzględnia osiągnięte przez 

studenta efekty kształcenia w innej uczelni, w tym zagranicznej, przedstawione w odpowiedniej 

dokumentacji w kontekście efektów kształcenia założonych w programie kształcenia dla danego 

poziomu, kierunku i profilu studiów, na którym student realizuje proces kształcenia. 

11. Zapisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez 

studenta w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej.” 

 

 

15)  W § 22 ust. 9 po wyrażeniu: „§ 22” dodaje się słowa: „niniejszego regulaminu” 



 

 

16) W § 23 ust. 5 dodaje się na końcu zdanie: „Zapis § 14 ust. 8-11 niniejszego regulaminu stosuje się 

odpowiednio.” 

 

 

17) W § 23 dodaje się po ust. 6, nowe ust. 7 i 8 o następującym brzmieniu: 

 

„7. Możliwość wznowienia studiów w AWF Warszawa nie dotyczy z zasady osób, które zostały skreślone 

z listy studentów z powodu prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

W przypadku osób, o których wyżej mowa, decyzję w sprawie ich powrotu na Uczelnię podejmuje 

dziekan, określając jednocześnie warunki i zasady ponownego wpisania na listę studentów.  

8. Do wznowienia studiów stosuje się odpowiednio zapis § 25 ust. 9 niniejszego regulaminu.” 

 

 

18) W § 25 dodaje się po ust. 8, nowy ust. 9 o następującym brzmieniu: 

 

 „Podjęcie studiów po urlopie przyznanym przez dziekana następuje na te same studia, jeżeli studia te są 

nadal prowadzone. W sytuacji gdy studia wygasły i prowadzone są w innym formie kształcenia, dziekan 

określa różnice programowe i rok studiów na który, osoba podejmująca kształcenie, zostanie wpisana. 

Student powracający z urlopu może być również zobowiązany przez dziekana do wyrównania różnic 

programowych wynikających ze zmian zaistniałych w planie studiów i programie kształcenia podczas 

trwania urlopu. Studentowi na okres wyrównywania różnic przyznaje się ITS, jeżeli dziekan nie 

postanowi inaczej.” 

 

 

19) W § 32 dodaje się, po ust. 2, nowy ust. 2a o następującym brzmieniu: 

 

„W przypadku studentów kierunku studiów fizjoterapia w zakresie określonym w ust. 1 i 2 (ukończenie 

studiów i nabycie prawa do określania się mianem absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie) stosuje się zapis art. 167 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

20)   Skreśla się § 34 Regulaminu. 

 

 

 

Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie pozostają bez zmian.  

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


