
 

Uchwała Nr 78/2017 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

z dnia 12 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie: przyjęcia warunków i zasad uznawania efektów kształcenia na Wydziale 

Wychowania Fizycznego. 

§1 

Na podstawie art.165 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym  (Tekst 

jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z póź.zm.) oraz Regulaminu studiów Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 roku Rada Wydziału 

Wychowania Fizycznego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 roku uchwala co następuje: 

 przyjęcie warunków i zasad uznawania efektów kształcenia na Wydziale Wychowania 

Fizycznego. 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

AWF w Warszawie 

 

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Warunki i zasady uznawania efektów kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego 

2. Wniosek o uznanie efektów kształcenia 

3. Ocena osiągniętych efektów kształcenia w ramach przedmiotów objętych programem 

studiów 

4. Wniosek Zespołu ds. Uznawania Efektów Kształcenia w sprawie uznania efektów 

kształcenia 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/2017 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

 

Warunki i zasady uznawania efektów kształcenia  

1. Uzyskane wcześniej efekty kształcenia na studiach wyższych wyrażone w punktach ECTS 

za zrealizowane moduły kształcenia, zgodne z profilem i poziomem studiów mogą być 

uznane osobie posiadającej status studenta w przypadku: 

a) wznowienia studiów w okresie nie dłuższym niż 5 lat od skreślenia 

b) przeniesienia z innej uczelni. 

2. Wniosek o uznanie efektów kształcenia (załącznik nr 2) student składa do dziekana 

wydziału nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem semestru wraz załącznikami: 

a) karta osiągnięć studenta potwierdzona przez uczelnię wydającą dokument (wykaz 

przedmiotów wraz z formami realizacji zajęć,  wymiarem godzin, liczbą punktów 

ECTS, formami zaliczenia zajęć i uzyskanymi ocenami), 

b) karty przedmiotów uwzgledniające opis efektów kształcenia potwierdzone przez 

uczelnię wydającą dokument (dotyczy tylko studenta przenoszącego się z innej 

uczelni). 

3. Dziekan kieruje wniosek wraz z załącznikami do Zespołu ds. Uznawania Efektów 

Kształcenia.  

4. Zespół ds. Uznawania Efektów Kształcenia na podstawie otrzymanej dokumentacji w 

ciągu 14 dni dokonuje analizy zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z efektami 

kształcenia obowiązującymi na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa 

(załącznik nr 3) i przygotowuje wniosek (załącznik nr 4) do dziekana w sprawie uznania 

bądź odmowy uznania osiągniętych efektów kształcenia. 

5. Uznanym efektom kształcenia w ramach danego przedmiotu zostaje przypisana liczba 

punktów ECTS zgodnie z liczbą punktów przypisaną przedmiotom objętym programem 

studiów obowiązującym na Wydziale Wychowania Fizycznego.    

6. Na podstawie wniosku Zespołu ds. Uznawania Efektów Kształcenia dziekan w ciągu 7 

dni wydaje na piśmie ostateczną decyzję w sprawie uznania bądź odmowy uznania 

efektów kształcenia.  

7. Decyzja dziekana o uznaniu efektów kształcenia obejmuje: 

a) wykaz przedmiotów, dla których uznano efekty kształcenia, 

b) wykaz przedmiotów, które student zobowiązany jest uzupełnić w ramach różnic 

programowych, 

c) semestr wznowienia /kontynuacji studiów, 

d) wysokość opłaty za różnice programowe, 

e) termin wniesienia opłat i zaliczenia różnic programowych.  

8. Zespół ds. Uznawania Efektów Kształcenia gromadzi i przechowuje dokumentację 

potwierdzającą jego pracę. 

9. Dziekanat Wydziału gromadzi i przechowuje pełną dokumentację dotyczącą przebiegu 

procesu weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/2017 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

 

Warszawa, ………………… r. 

Dane studenta:    

Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania 

Nr telefonu 

Adres e-mail 

 

Dziekan  

Wydziału Wychowania Fizycznego 

……………………………………. 

 

Wniosek o uznanie efektów kształcenia osiągniętych na studiach wyższych 

 

 

Wnioskuję o uznanie efektów kształcenia osiągniętych na studiach wyższych potwierdzonych 

załączonymi dokumentami. 

 

 

        Podpis wnioskującego 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

a) karta osiągnięć studenta potwierdzona przez uczelnię wydającą dokument (wykaz 

przedmiotów wraz z formami realizacji zajęć,  wymiarem godzin, liczbą punktów ECTS, 

formami zaliczenia zajęć i uzyskanymi ocenami), 

b) karty przedmiotów uwzgledniające opis efektów kształcenia (dotyczy tylko studenta 

przenoszącego się z innej uczelni). 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 78/2017  

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

 z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                               Warszawa, ………………… r. 

       Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

        Wydział Wychowania Fizycznego 

 

Ocena osiągniętych efektów kształcenia w ramach przedmiotów objętych programem studiów 

 

Pan/Pani ……………………..  nr albumu  …………………….. urodzony/a dnia ………………….. studiował/a   

w latach  ……………………. w (nazwa uczelni)……………………………………………. w (miejscowość) 

……………………, Wydział  ………………………………….,  kierunek ………………,   studia 

stacjonarne/niestacjonarne*, pierwszego stopnia/drugiego stopnia*, profil praktyczny/ogólnoakademicki*. 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin Ocena Podpis kierownika 

zakładu ** 

ogółem wykłady  ćwiczenia zaliczenie egzamin 
 

         I  rok  semestr  1 – zaliczono/niezaliczono*        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        kolejny rok, kolejny semestr       
        

* niepotrzebne skreślić 

**Złożenie podpisu poświadcza uznanie efektów kształcenia dla danego przedmiotu 

 

Uwagi: 

 

 

Zespół ds. Uznawania Efektów Kształcenia 

1.  ………………………………………… 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

                                                                                                     Czytelne podpisy członków Zespołu 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 78/2017 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 
 

 

Akademia Wychowania Fizycznego 

 Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Wydział Wychowania Fizycznego 

 

Wniosek Nr ……………./20….. z dnia …………… 

Zespołu ds. Uznawania Efektów Kształcenia w sprawie uznania efektów kształcenia 

Podstawa prawna: art.85 ust. 1.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z 

2018 r., poz. 1668), obowiązujący Regulamin studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie, Uchwała Senatu Nr ………. z dnia …………… 

 

Na podstawie złożonych dokumentów przez Pana/Panią …………………………….., 

ur. …………………….. w …………………………., zam. ………………………………., 

Zespół ds. Uznawania Efektów Kształcenia stwierdza zbieżność uzyskanych efektów 

kształcenia z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku WF/Sport*,  

studiach stacjonarnych/niestacjonarnych*, pierwszego stopnia/drugiego stopnia*, o profilu 

praktycznym/ogólnoakademickim* w zakresie następujących przedmiotów: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

          1  rok, semestr  1 

1.  

2.  

          kolejny rok, kolejny semestr  
1.  

2.  

 

 

 

 

 

Zespół ds. Uznawania Efektów Kształcenia 

1.  ………………………………………. 

2. ……………………………………….. 

3. ………………………………………… 

         Czytelne podpisy członków Zespołu 

 


