Uchwała Nr AR001- 5 -VI/2012
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie wskazania formy studiów niestacjonarnych
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) uchwala się,
co następuje.
§ 1.
1. Studia niestacjonarne to forma studiów wyŜszych, w której nie więcej niŜ jedna czwarta
i nie mniej niŜ jedna piąta programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć
dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.
2. Plan studiów niestacjonarnych tworzony jest na bazie planu studiów stacjonarnych danego
kierunku studiów, poprzez przeliczenie liczby godzin. Liczba godzin poszczególnych
przedmiotów w planie studiów niestacjonarnych stanowi połowę liczby godzin
przewidzianych w planie studiów stacjonarnych.
3. Liczba godzin w ramach przygotowania pedagogicznego na studiach stacjonarnych i na
studiach niestacjonarnych jest równa i zgodna ze standardami kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonymi rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.
z 2012 Nr 0 poz. 131 z ew. zm.) lub rozporządzeniami uchylającymi.
4. Liczba godzin praktyk na studiach niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia musi być
zgodna z wymaganiami Światowej Konfederacji Fizjoterapii – World Confederation for
Physical Therapy (WCPT)) oraz Europejskiej Sieci WyŜszych Szkół Fizjoterapii The
European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE).
§ 2.
Uchyla się uchwałę Nr AR001-3-V/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wskazania formy
studiów niestacjonarnych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego
2012/2013.
Głosowanie: 21 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do głosowania – 25 osób. Obecnych 21 osób. Głosowało 21 osób.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
podjął uchwałę w sprawie wskazania formy studiów niestacjonarnych.
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