
 

Uchwała Nr 59/2021 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 24 września 2021 r. 
 

w sprawie kart przedmiotu „Wychowanie fizyczne” dla studentów studiów 

stacjonarnych częściowo lub całkowicie zwolnionych z wykonywania ćwiczeń 

fizycznych  

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                              

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) i § 25 pkt 10 Statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiącego załącznik do uchwały          

Nr 44/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 

2019 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się karty przedmiotu „Wychowanie fizyczne” dla studentów studiów stacjonarnych 

częściowo zwolnionych z wykonywania ćwiczeń fizycznych dla następujących kierunków 

studiów: 

1) Administracja, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 1 – 2, 

2) Ekonomia, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 3 – 4, 

3) Informatyka, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 5 – 6, 

4) Filologia, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 7 – 8, 

5) Logopedia, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 9 – 10, 

6) Pedagogika, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 11 – 12, 

7) Filologia polska, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 13 – 14, 

8) Budownictwo, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 15 – 18, 

9) Mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 19 – 22, 

10) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie – załączniki 

nr 23 – 24, 

11) Logopedia, studia drugiego stopnia – załączniki nr 25 – 26, 

12) Pedagogika, studia drugiego stopnia – załączniki nr 27 – 28. 

 

§ 2 

Uchwala się karty przedmiotu „Wychowanie fizyczne” dla studentów studiów stacjonarnych 

całkowicie zwolnionych z wykonywania ćwiczeń fizycznych dla następujących kierunków 

studiów: 

1) Administracja, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 29 – 30, 

2) Ekonomia, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 31 – 32, 

3) Informatyka, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 33 – 34, 

4) Filologia, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 35 – 36, 

5) Logopedia, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 37 – 38, 

6) Pedagogika, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 39 – 40, 

7) Filologia polska, studia pierwszego stopnia – załączniki nr 41 – 42, 

8) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie – załączniki 

nr 43 – 44, 

9) Logopedia, studia drugiego stopnia – załączniki nr 45 – 46, 

10) Pedagogika, studia drugiego stopnia – załączniki nr 47 – 48. 

 

 

 



 

§ 3 

Karty przedmiotu, o których mowa w § 1 i § 2, obowiązują od roku akademickiego 

2021/2022. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

 

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 

 

 

 

 

 

 


