
Uchwała Nr 62/2019 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

 Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 10 września 2019 roku 

 

w sprawie: zmian w programach studiów dla kierunku wychowanie fizyczne, prowadzonego przez 

Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa  

§ 1 
 

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 2 pkt 2 

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 z dnia 21 lutego 2012 r. (z późn. 

zm.), Rada Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa postanawia dokonać zmian 

w programach studiów dla kierunku wychowanie fizyczne, w zakresie określonym w załącznikach do 

niniejszej uchwały. 

2. Zmiany, o której  mowa w ust. 1, dotyczą następujących stopni i rodzajów studiów: 

a) Wychowanie Fizyczne pierwszego stopnia stacjonarne, 

b) Wychowanie Fizyczne pierwszego stopnia niestacjonarne, 

c) Wychowanie Fizyczne drugiego stopnia stacjonarne, 

d) Wychowanie Fizyczne drugiego stopnia niestacjonarne. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, są uwarunkowane wejściem w życie przepisów Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450), wydanego na 

podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

i następują w wykonaniu przepisów ww. rozporządzenia.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obowiązują dla cykli kształcenia rozpoczynających się począwszy od 

roku akademickiego 2019/2020.  

 

§ 2 
 

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

                                                                                      

 

PRZEWODNICZĄCY 

                                                                   Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

                                                                       AWF w Warszawie 

 

                     Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF  
 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz zmian w planach studiów dla kierunku wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych pierwszego stopnia 

2. Program i plan studiów dla kierunku wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego stopnia 

3. Program i plan studiów dla kierunku wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

drugiego stopnia 


