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W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 

          Na mocy zapisów ustawy z dnia 25 września 2015 r., o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015 poz. 
1994), z uwzględnieniem obowiązków wynikających z zapisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r., w sprawie warunków prowadzenia studiów  (Dz. U. 2016 
poz. 1596), które weszło  w życie 30 września 2016 roku, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, 
prowadząca studia w zakresie fizjoterapii zobowiązane są do dostosowania planów i programów kształ-
cenia, do wymogów, określonych w powyższych aktach prawnych.  

          Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawowymi podstawowa jednostka organiza-
cyjna uczelni, która prowadziła dotychczas studia pierwszego stopnia w zakresie fizjoterapii może je 
prowadzić do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 roku. 
Uprawnienia jednostki do prowadzenia studiów pierwszego stopnia wygasną z dniem zakończenia cy-
klu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 roku.  
          Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która prowadziła dotychczas studia drugiego 
stopnia w zakresie fizjoterapii może je nadal prowadzić. Uprawnienia do prowadzenia studiów dru-
giego stopnia wygasają jednak 31 grudnia 2022 roku, a zatem ostatni cykl kształcenia na studiach dru-
giego stopnia w zakresie fizjoterapii musi zakończyć się do tego czasu. 
          Przewidziano także rozwiązanie, wg którego podstawowa jednostka uczelni, która w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r., w sprawie 
warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 poz. 1596) posiadała uprawnienie do prowadzenia stu-
diów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie fizjoterapii, automatycznie z dniem 1 października 
2017 r., przekształci się one w uprawnienie do prowadzenia jednolitych 5 letnich studiów magister-
skich w na kierunku fizjoterapia.  
          Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która nie posiadała uprawnienia do prowadze-
nia studiów pierwszego czy drugiego stopnia w zakresie fizjoterapii mogła ubiegać się o to do dnia 
30 września 2016 roku składając wniosek o nadanie tego uprawnienia do Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Natomiast od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze-
śnia 2016 r., w sprawie warunków prowadzenia studiów  (Dz. U. 2016 poz. 1596), tj. od dnia 1 paździer-
nika 2017r., jednostki te mogły ubiegać się jedynie o nadanie uprawnienia do prowadzenia jednolitych 
5 letnich studiów magisterskich (zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym).  
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