
Uchwała Nr 63/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 lipca 2019 roku 

 

 

w sprawie:  dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do wymagań 

określonych w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce 
 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 269 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.), w związku z art. 28 ust. 

1 pkt 13 oraz art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym 

się w dniu 16 lipca 2019 roku, postanawia, na wniosek Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, dostosować organizację potwierdzania efektów uczenia się, zawartą w uchwale 

Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, do wymagań 

określonych w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

2. Dostosowana, wraz z załącznikami, do art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia 

organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

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

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 
 

 

 

 

Załącznik: 

- dostosowana do art. 71 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie 

określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie. 


