
Uchwała nr 33/2014/2015 

Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 11 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie: dostosowania planów i programów studiów do założeń ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370), Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Uchwala plany studiów: 

-stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym (załącznik nr 1), 

-stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku kosmetologia o profilu praktycznym (załącznik nr 2), 

-stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickim 

(załącznik nr 3), 

-stacjonarnych drugiego stopnia kierunku turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickim 

(załącznik nr 4). 

 

2. Określa, iż 1 punkt ECTS to: 

-30 godzin pracy własnej studenta na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku 

fizjoterapia,  

-25 godzin pracy własnej studenta na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: 

kosmetologia, turystyka i rekreacja oraz studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku 

turystyka i rekreacja. 

 

§ 2 

1. Plany studiów, o których mowa w § 1 ust. 1, wchodzą w życie z początkiem roku akademickiego 

2015/2016. 

2. Z chwilą rozpoczęcia stosowania, przyjętych niniejszą uchwałą planów studiów traci swą moc 

obowiązującą uchwała nr 4/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. Rady Wydziału Turystyki i 

Zdrowia w Białej Podlaskiej w sprawie: przyjęcia efektów kształcenia, programów i planów 

studiów dla kierunków: Turystyka i Rekreacja I i II stopnia, Kosmetologia I stopnia i 

Fizjoterapia I stopnia, realizowanych dotychczas w Wydziale Wychowania Fizycznego i 

Sportu. 

 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

                                                                                dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki 


