
Uchwała Nr 67/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 lipca 2019 roku 

 

 

w sprawie:  uzupełnień i zmian w załącznikach (efekty kształcenia (uczenia się) i program studiów 

dla II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale Rehabilitacji) do 

uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 22/2018/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku 

w sprawie utworzenia w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia 

Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla 

II stopnia wyżej wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów 

na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów 

 
 

§ 1 

 

1. Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 5 obowiązującego (na podstawie art. 227 ust. 3 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.) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

w związku z art. 2 ust. 1 pkt 18c oraz art. 160 ust. 2 i art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 2183 z późn. 

zm.) mającego zastosowanie poprzez brzmienie art. 205 ust. 2-5 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat AWF Warszawa, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 16 lipca 2019 r., po rozpoznaniu wniosku Dziekana Wydziału 

Rehabilitacji AWF Warszawa uwarunkowanego uwagami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz 

uchwałą Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa nr 34 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie 

zmian w uchwale nr 10 z dnia 11 grudnia 2018 roku dotyczącej zatwierdzenia projektu efektów 

kształcenia i planu stacjonarnych studiów II° na kierunku Terapia Zajęciowa, postanawia przyjąć 

uzupełnienia i zmiany w załącznikach (efekty kształcenia (uczenia się) i program studiów dla 

II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale Rehabilitacji) do uchwały Senatu AWF 

Warszawa Nr 22/2018/2019  z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia w Wydziale 

Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz 

przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku studiów, a także 

wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na 

prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów. 

2. W tabeli efektów uczenia się dodaje się efekt uczenia się K_W20 o następującej treści: 

 

 

 

3. W tabeli programu studiów w części zawierającej siatkę godzin przedmiot „Bezpieczeństwo 

stanowiska pracy” (oznaczony jako nr 6) zmienia się na przedmioty „Prawo” oraz „Ekonomia 

i systemy ochrony zdrowia” oznaczone w tabeli odpowiednio jako 6a i 6b, co zmienia również 

w konsekwencji numerację kolejnych wymienionych w tabeli przedmiotów. 

K_W20 Posiada wiedzę z ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych 

uwarunkowań zawodu terapeuty zajęciowego oraz zna zasady ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz prowadzenia  

indywidualnej przedsiębiorczości terapeuty zajęciowego. 

P7S_W P7S_WK P7SM_WK20 

 



4. W związku ze zmianą wskazaną w ust. 3 wprowadza się dwie nowe karty przedmiotów, tzn. kartę 

przedmiotu „Prawo” oraz przedmiotu „Ekonomia i systemy ochrony zdrowia”. 

5. Uzupełniona tabela efektów uczenia się oraz program studiów po wprowadzonych niniejsza uchwałą 

zmianach stanowią, wraz z dwiema nowymi kartami przedmiotów, o których mowa w ust. 4, 

załączniki do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Zapisy samej uchwały Nr 22/2018/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia 

w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów 

stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku 

studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji 

zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów, pozostają 

bez zmian 

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

 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

- Tabela efektów kształcenia i program studiów dla II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” 

w Wydziale Rehabilitacji po wprowadzonej korekcie oraz dwie nowe karty przedmiotów. 

 


