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Uchwała nr 89/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych 

efektów kształcenia  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie;  

stosując się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażonych pismem                

z dnia 11 lipca 2017 r. (DSW.WNP.6031.29.2017.4) w związku ze stanowiskiem Prezydium 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 czerwca 2017 r. na temat adekwatności nazwy 

kierunku studiów wychowanie fizyczne do określonych dla tego kierunku efektów kształcenia 

oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach              

i Biogospodarki 

uchwala się co następuje: 

§1 

1. W celu dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne, utworzonego uchwałą 

Senatu nr 35/2016-2017 z dnia 24 marca 2017 r., do zakładanych efektów kształcenia, 

dotychczasową nazwę kierunku studiów, prowadzonego przez Wydział Biologii, Nauk                 

o Zwierzętach i Biogospodarki, jako studia o profilu praktycznym pierwszego stopnia 

realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zastępuje się nazwą 

wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana. 

2. W przyjętej uchwale Senatu nr 35/2016-2017 wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w uchwale wyrazy wychowanie fizyczne zastępuje się wyrazami wychowanie 

fizyczne i agroturystyka kwalifikowana; 

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Studia realizowane będą jako studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym                

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w specjalizacji nauczycielskiej; 
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3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie” 

„Studia na kierunku wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana mieszczą 

się w obszarach: 

1) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dyscyplinach naukowych: 

agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności                      

i żywienia, zootechnika (51,5 % ECTS, 44% efektów kształcenia); 

2) nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,                             

w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej (48,5 % ECTS, 56% efektów 

kształcenia).”; 

4) opis efektów kształcenia stanowiący załącznik do uchwały 35/2016-2017 otrzymuje 

brzmienie zgodnie z opisem efektów kształcenia stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały; 

5) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów. 

  2. Liczba zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych wynosi 

1952 godzin dydaktycznych, a na studiach niestacjonarnych 1171 godzin 

dydaktycznych. 

  3. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjat.”; 

6)    pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§2 

1. W celu dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych 

efektów kształcenia dokonano zmiany  w opisie efektów kształcenia  na poziomie                   

6,7 % . 

2. Studenci, począwszy od roku akademickiego 2017/2018, zostają objęci nowymi 

przepisami i ukończą studia na kierunku pod zmienioną nazwą tj. wychowanie fizyczne    

i agroturystyka kwalifikowana. 

3. Niniejsza uchwała nie uchybia prawom studentów i nie prowadzi do ograniczenia ich 

uprawnień, którzy rozpoczną studia na kierunku wychowanie fizyczne i agroturystyka 

kwalifikowana. 
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§3 

1. Wykonanie uchwały powierza się dziekanowi Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach                 

i Biogospodarki. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

                                                   

                                                                                             

                                                                             PRZEWODNICZĄCY SENATU 

                                                                                              REKTOR 

                                                                  /-/PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 


