
Uchwała Nr 22/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

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 art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a w związku z art. 8 ust. 1 i in. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) w związku 

z brzmieniem art. 205 ust. 2-5 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) – „2. W okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania 

uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 

wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.3. W postępowaniach wszczętych w okresie od 

dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. uprawnienia nadaje się 

na podstawie przepisów dotychczasowych. 4. Tworzenie studiów na kierunku przypisanym do dziedziny, 

w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w okresie od 

dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 maja 2019 r., odbywa się na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–4, nie stosuje się przepisów 

dotyczących minimum kadrowego.” - oraz na podstawie § 41 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 Statutu 

AWF Warszawa, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 22 stycznia 2018 r., po 

rozpoznaniu wniosku Dziekana i uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji nr 9 z dnia 11 grudnia 2018 r., 

pozytywnie opiniuje utworzenie i prowadzenie w Wydziale Rehabilitacji II stopnia studiów na kierunku 

studiów – „Terapia zajęciowa”, w formie studiów stacjonarnych. 

2. W przypadku uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kształcenia na 

II stopniu wskazanego w ust. 1 kierunku studiów, uruchomienie kształcenia nastąpi wraz z początkiem 

roku akademickiego 2019/2020. 

 

§ 2 

 

1. Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 18c oraz art. 160 ust. 2, ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, a także na podstawie § 41 ust. 2 pkt 5 Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF Warszawa 

postanawia uchwalić efekty kształcenia dla II stopnia kierunku studiów – „Terapia Zajęciowa” 

w Wydziale Rehabilitacji, w treści przedstawionej na posiedzeniu. Senat AWF Warszawa postanawia 

zatwierdzić również plan (program) studiów II stopnia  kierunku studiów – „Terapia Zajęciowa” 

w Wydziale Rehabilitacji. Efekty kształcenia i plan studiów, o których wyżej mowa, zostały 

zatwierdzone przez Radę Wydziału Rehabilitacji poprzez uchwałę nr 10 z dnia 11grudnia 2018 r.  

2. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, uzyskały pozytywną opinię senackiej Komisji 

ds. Dydaktyki (pismo z dnia 7 stycznia 2019 r.).  

3. Efekty kształcenia i plan studiów, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Profilem II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale Rehabilitacji będzie profil 

praktyczny. 

 

§ 3 

 

1. Senat AWF Warszawa upoważnia Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału 

Rehabilitacji, do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o wyrażenie 



zgody na uruchomienie w Wydziale Rehabilitacji II stopnia studiów na kierunku studiów – „Terapia 

Zajęciowa”, w formie studiów stacjonarnych, profil praktyczny.  

2. Senat AWF Warszawa zobowiązuje Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału 

Rehabilitacji, do przekazania niniejszej uchwały, w terminie miesiąca od jej przyjęcia, Ministrowi 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Rektor przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego niniejszą uchwałę wraz z niezbędną 

dokumentacją (jednakże z wyłączeniem tzw. „minimum kadrowego”, zgodnie z  art. 205 ust. 5 Ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz 

opisem efektów kształcenia. Odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji, o której wyżej mowa, 

jest Dziekan Wydziału Rehabilitacji. 

3. Senat AWF w Warszawie zobowiązuje Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału 

Rehabilitacji, do zawiadomienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej o uruchomieniu kształcenia na II stopniu kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” 

w Wydziale Rehabilitacji, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym stopniu studiów,  

zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku jeżeli Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego wyrazi zgodę na uruchomienie kształcenia na kierunku i stopniu studiów, 

o którym wyżej mowa. Odpowiedzialnym za przygotowanie treści pisma, o którym wyżej mowa, jest 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji. 

4. Senat AWF w Warszawie zobowiązuje Rektora, działającego w porozumieniu z Dziekanem Wydziału 

Rehabilitacji, do przekazania Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pisma w celu ustalenia 

wskaźnika kosztochłonności dla nowego stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale 

Rehabilitacji, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym stopniu studiów,  zgodnie 

z aktualnym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu 

ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów (na chwilę przyjęcia 

niniejszej uchwały jest to § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków 

studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów 

kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

998), w przypadku jeżeli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrazi zgodę na uruchomienie 

kształcenia na kierunku i stopniu studiów, o którym wyżej mowa. Odpowiedzialnym za terminowe 

przygotowanie dokumentacji dotyczącej kosztochłonności jest Dziekan Wydziału Rehabilitacji. 

 

§ 4 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Senat AWF Warszawa.  

                                                                                           

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 
 

Załącznik: 

1) Efekty kształcenia i plan studiów dla II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale Rehabilitacji. 

 


