
 
 

UCHWAŁA nr 24/2017 
 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku 
 
 
w sprawie:     zmiany treści Regulaminu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego  

we Wrocławiu   
 
 

na podstawie: art.161 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn.zm.) i § 47 ust.1 pkt 2) lit. b) Statutu Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu oraz  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 września 2014 r.  w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu 
studiów w uczelniach (Dz. U. z 2014 poz.1302). 
 
 
Senat podjął następującą uchwałę: 
 

§ 1 
 

1. W związku z wprowadzeniem w Akademii jednolitych pięcioletnich magisterskich studiów na 
kierunku Fizjoterapia Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zmienia treść  
Regulamin studiów w sposób następujący : 
 
- § 2 przyjmuje brzmienie : „Regulamin dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia.” 

- § 12 ust.2 przyjmuje brzmienie : „W Akademii prowadzone są jednolite studia magisterskie, 
studia pierwszego stopnia (studia licencjackie), studia drugiego stopnia (studia magisterskie), 
studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) oraz studia podyplomowe.” 

- § 13 ust.3 przyjmuje brzmienie : „Jednolite studia magisterskie trwają co najmniej 9 
semestrów, a student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 270 punktów ECTS. Studia I 
stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów a student jest zobowiązany uzyskać 180 punktów 
ECTS. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry a student zobowiązany jest uzyskać 
120 punktów ECTS.” 

- § 35 ust.1 przyjmuje brzmienie : „Student pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich 
oraz I lub II stopnia skreślony z listy studentów może ponownie podjąć studia jedynie w drodze 
rekrutacji.” 

- § 35 ust.2 przyjmuje brzmienie : „Studentowi, który po zaliczeniu pierwszego roku jednolitych 
studiów magisterskich lub studiów I lub II stopnia został skreślony z listy studentów, dziekan 
może wyrazić zgodę na wznowienie studiów.” 

- § 36 przyjmuje brzmienie : „Szczegółowe warunki ukończenia jednolitych studiów 
magisterskich, studiów I i II stopnia a także wymagania stawiane pracom dyplomowym oraz 
formę egzaminu dyplomowego określa rada wydziału.” 
 
 
- § 40 ust. 1 pkt 2 przyjmuje następujące brzmienie :  „liczby punktów ECTS określonych dla 
jednolitych studiów magisterskich lub  II stopnia studiów  i uznanych przez dziekana,” 



  
 
2. Ujednolicony tekst Regulaminu studiów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
W pozostałym zakresie Regulamin studiów wprowadzony Uchwałą Senatu nr /2015 z  26 marca 
2015 r. nie ulega zmianie  
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od początku                 
roku akademickiego 2017/2018. 
 
 
        
 

Przewodniczący Senatu 
      Akademii Wychowania Fizycznego  

      we Wrocławiu 
 
 

    dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.                                
 

 
 

 


