
Uchwała Nr 27/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 marca 2010 roku 

 

 

sprawie:     wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów nauczania i planów 

studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających  
 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

- Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat Uczelni, na posiedzeniu 

w dniu 16 marca 2010 roku, po rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1  

 

1. Studia podyplomowe oraz kursy dokształcające organizowane przez AWF Warszawa są prowadzone 

zgodnie z planami i programami nauczania uchwalonymi przez radę podstawowej jednostki 

organizacyjnej, w której prowadzona jest ta forma kształcenia, z uwzględnieniem niniejszych 

wytycznych. 

2. Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie związanym z prowadzonymi przez AWF Warszawa 

kierunkami studiów. 

3. JeŜeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały, 

do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyŜszego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego. 

 

§ 2  

 

1. Uchwała Rady Wydziału o utworzeniu studiów podyplomowych powinna zawierać: 

a) proponowaną nazwę studiów podyplomowych, 

b) określenie rodzaju studiów (doskonalące, kwalifikacyjne), 

c) sylwetkę absolwenta oraz określenia kwalifikacji uzyskiwanych przez absolwenta, 

d) kandydaturę na stanowisko kierownika studiów podyplomowych, 

e) wskazanie jednostki prowadzącej studia podyplomowe, 

f) zasady rekrutacji na studia, 

g) przewidywany limit przyjęć na studia, 

h) liczba semestrów, 

i) warunki rozpoczęcia kolejnych edycji, 

j) wysokość opłaty za studia podyplomowe, 

k) plan i program nauczania na studiach podyplomowych, określający w szczególności liczbę godzin 

zajęć dydaktycznych, wymagania, zasady i sposób zaliczania poszczególnych zajęć lub bloków 

dydaktycznych. 

2. Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów 

podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu, przygotowania merytorycznego do 

nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), przygotowania pedagogicznego, przygotowania do pracy 

w szkołach i ośrodkach specjalnych, muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.  



3. Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów 

podyplomowych lub kursów dających uprawnienia do wykonywania zawodu muszą spełniać wymogi 

programowe dla studiów podyplomowych lub kursów, w zakresie treści programowych oraz łącznego 

wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.  

4. Senat zaleca, aby przy tworzeniu planów studiów i programów nauczania na studiach podyplomowych 

i kursach umoŜliwiających uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji do wykonywania określonego 

zawodu naleŜy uwzględniać wiedzę i umiejętności z zakresu praktyki, oczekiwania i doświadczenie 

otoczenia gospodarczego oraz wyniki ankietyzacji prowadzonej wśród słuchaczy studiów 

podyplomowych. 

5. Plany studiów i programy nauczania powinny określać w treściach programowych wiedz , umiejętności 

i kompetencje, jakimi powinien dysponować słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych lub 

kursów. 

6. Programy studiów podyplomowych muszą zawierać nie mniej niŜ 198 godzin. 

7. Programy nauczania na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych muszą zawierać liczbę godzin 

określoną w przepisach prawa dotyczących nabywanych kwalifikacji.  

 

§ 3  

 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia  

 

 

 
                                                                                         PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 


