
Uchwała Nr 49/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 stycznia 2013 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie 

wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 

kompilującego uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w 

sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 

2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie 

wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia 

i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających 
 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) i § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2012 r. z dnia 31 

sierpnia 2012 r. poz. 983) oraz w związku z § 41 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2013 

roku, postanawia: 

 

1) dokonać zmiany w § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 

15/2011/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku polegającej na zamianie wyrażenia „30%” na 

„50%”. Po zmianie § 4 ust. 2 załącznika nr 1 będzie brzmiał: 

 

„Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez wydział nieposiadający uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 50% 

punktów ECTS, nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na 

prowadzenie kierunku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany te nie 

wywołują zmian efektów kształcenia w programie studiów.” 

 

 

2) Dokonać poprawki redakcyjnej w § 5 ust. 2.6 załącznika nr 1 do uchwały Senatu AWF 

Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku (poprawienie daty – „17 stycznia 

2012 roku”). 

 

3) Dokonać zmiany w § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 

15/2011/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku. Po zmianie § 5 ust. 3 załącznika nr 1 będzie 

brzmiał:  

 

„Zamierzone efekty kształcenia należy przedstawić w formie tabeli odniesień efektów kierunkowych 

do efektów obszarowych oraz tabeli pokrycia efektów obszarowych efektami kierunkowymi 

(Załącznik nr 2). Forma tabeli odniesień może podlegać niewielkim modyfikacjom. Zmianom nie 

może podlegać treść tabeli odniesień oraz tabeli pokrycia.” 



 

4) Dokonać zmiany w § 9 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 

15/2011/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku. Po zmianie § 9 ust. 2 załącznika nr 1 będzie 

brzmiał: 

 

„Zasady tworzenia sylabusa/karty przedmiotu dla studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

zostały określone w Załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.” 

 

5) Dokonać uzupełnienia uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24 stycznia 

2012 roku polegającego na dodaniu wszędzie w tekście po słowach sylabusa, wyrażenia: 

„karty przedmiotu”. 

 

6) Dokonać zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AWF  Warszawa nr 15/2011/2012 z 

dnia 24 stycznia 2012 roku (tabela pokrycia), polegającej na zmianie efektów kształcenia 

kierunkowych w kolumnie 1 na efekty obszarowe oraz innych zmian korekcyjnych w 

powyższej tabeli w kształcie określonym w załączniku do niniejszej uchwały, 

 

7) Zmienić załącznik nr 6 do Uchwały Senatu AWF  Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24 

stycznia 2012 wycofując dotychczasowy wzór i zasady, wprowadzając wyłącznie wytyczne 

tworzenia takiego sylabusa, pozostawiając jego formę graficzną do decyzji wydziałów. 

Załącznik nr 6 będzie miał treść: 

 

„Wytyczne dotyczące zawartości sylabusa/karty przedmiotu: 

 

Informacje o przedmiocie: nazwa przedmiotu, kod przedmiotu, język wykładowy, jednostka 

organizacyjna, kierunek, poziom studiów, rok/semestr, liczba godzin, liczba pkt. ECTS, typ 

przedmiotu/ modułu (obowiązkowy/ fakultatywny), sposób realizacji zajęć (stacjonarny, 

niestacjonarny, e- learning), forma realizacji przedmiotu (wykład, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, 

projekty, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta), wymagania wstępne i dodatkowe (np. 

przedmioty poprzedzające). 

 

Informacje szczegółowe: cele przedmiotu, efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych dla przedmiotu z odniesieniem do efektów kierunkowych i obszarowych 

(symbole), metody oceny efektów (ocenianie ciągłe /bieżące przygotowanie do zajęć/, śródsemestralne 

zaliczenie pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe 

zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny, praca semestralna, ocena umiejętności ruchowych, 

praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności) oraz typ oceny - formująca, podsumowująca, treści 

programowe; treści programowe uwzględniające formę zajęć i liczbę godzin, odniesione do efektów 

kształcenia  (symbol) kierunkowych i do celów przedmiotu, narzędzia/ metody/ formy dydaktyczne w 

zestawieniu z treściami i efektami kierunkowymi, warunki zaliczenia przedmiotu, zalecana literatura 

(obowiązkowa i uzupełniająca), punkty ECTS, przy założeniu, że jeden punkt ECTS odpowiada 

nakładowi pracy od 25 do 30 godzin (godziny kontaktowe, przygotowanie do zajęć, studia literatury, / 

jeśli wydział prowadzi e- learning/ - godziny e- learning w kontakcie z prowadzącym, e- learning bez 

kontaktu z prowadzącym, zadania poza uczelnią, przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia i inne), 

przykładowe zagadnienia egzaminacyjne, 

 

dane Autora sylabusa/ karty przedmiotu.” 

 

 

8) Dokonać poprawki w uchwale Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla 

rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających polegającej na wskazaniu, że w zakresie 

tworzenia sylabusów będzie się stosować wytyczne określone dla tworzenia sylabusa/karty 

przedmiotu dla studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (zmiana w § 5 ust. 5, 



usunięcie § 5 ust. 10, modyfikacje w załączniku nr 2 i dotychczasowym załączniku 5 (po 

zmianie nr 4), oraz usunięcie załącznika nr 4 i 8 wytycznych dla rad wydziałów w zakresie 

tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających, co zmienia również numerację dotychczasowych załączników, z 5 na 4, z 6 

na 5, z 7 na 6.). 

 

9) Wprowadzić, jako załącznik do niniejszej uchwały, tekst jednolity kompilujący uchwałę Nr 

15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z 

dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa  Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 

lipca 2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku. w sprawie wytycznych dla 

rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych 

Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

oraz załączników do niej, a także uchwały Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie 

wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających pozostają bez zmian. 

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 

roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. 

oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad 

wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych 

oraz kursów dokształcających, w związku z wprowadzeniem tekstu jednolitego stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wprowadzone uchwałą nowe zasady 

dotyczące wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa  Piłsudskiego w Warszawie mają zastosowanie od chwili wejścia w życie niniejszej 

uchwały, z zastrzeżeniem zapisu § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

 

         PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

         dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2013 r. kompilujący uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie    

wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa  Piłsudskiego w 

Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku 

w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów 

studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

 


