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Uchwały Senatu AWF w Krakowie z dnia 26 marca i 21 maja 2009 roku  

o warunkach i trybie oraz formach rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 
 

W roku akademickim 2010/2011 planuje się nabór na następujące  
kierunki studiów 
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Planuje się uruchomienie trzyletnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 
na kierunku terapia zajęciowa pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii PKA  
i MNiSzW. 
 

 

1. Zasady przyjęć na studia kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą. 
a)  Zasady przyjęć na studia kandydatów, obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo 

dojrzałości za granicą, są takie same jak kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”. 
b)  Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane 

będą na studia zgodnie z zasadami określonymi w art.43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 
oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 
2006 r.(Dz.U nr 190 poz. 1406). 

c) Kandydaci wymienieni w punkcie a) i b) winni złoŜyć wymagane dokumenty w terminach 
rekrutacji obowiązujących w Uczelni. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową (IB) będzie się odbywać 
zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2010/2011. 
Kandydaci na studia składają zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej oraz 
świadectwo ukończenia szkoły średniej. Świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć do 
WKR po otrzymaniu z Centrum Egzaminacyjnego (IBO). Świadectwo winno być 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
Ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości: 

 
ocena wynik procentowy 
Excellent – 100% 
Very good –   85% 
Good –   70% 
Satisfactory –   50% 
Mediocre –   30% 

 
Kandydaci z maturą międzynarodową (IB), którzy na studia składali dokumenty według 
obowiązującego terminarza w Akademii Wychowania Fizycznego Krakowie, ze względu na 
późniejszy termin otrzymania świadectwa maturalnego, będą przyjmowani na studia we 
wrześniu 2010 roku według wartości rangowej miejsca, jakie zajął kandydat na liście 
rankingowej, które decydowało o zakwalifikowaniu na studia w lipcu 2009 roku.  

3. Kandydat, który dozna kontuzji w trakcie egzaminu sprawnościowego zostaje wyeliminowany z 
dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
potwierdzonych przez lekarza nadzorującego egzamin sprawnościowy, moŜe on uzyskać zgodę 
Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na przesunięcie egzaminu na termin 
późniejszy, ale obowiązujący tylko do końca trwania egzaminów sprawnościowych na danym 
kierunku i trybie studiów. 

4. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok, kaŜdy kandydat znajdujący się na 
wyŜej wymienionej liście zobowiązany jest – w terminie określonym przez WKR – dokonać 
potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów. 
Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów  
i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych.  Na miejsca zwolnione przez 
osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym 
terminie, będą przyjmowane osoby z listy osób nie przyjętych z braku miejsc wg kolejności 
listy rankingowej. 

5. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza 
od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się we wrześniu, według zasad 
obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.  
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I. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) STACJONARNE  

I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)  

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
 
1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom 

podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i biologii, chemii, fizyki  
i astronomii, historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie jako przedmiot B (jeden przedmiot 
do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na 
poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot 
zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,3 
pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy 
rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, 
która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyŜszej do najniŜszej liczby 
punktów.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą przeprowadza się konkurs świadectw ukończenia szkoły 
[świadectw dojrzałości] (średnia arytmetyczna ocen wyliczana jest ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole, a oceny uzyskane na 
maturze nie są wliczane do średniej). Lista rankingowa układana jest wg zasady – pierwszą 
pozycję na liście uzyskuje osoba, która ma najwyŜszą średnią ocen itd. w kolejności.  

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: 
• pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyŜej 1 min 20 s dla kobiet 

i 1 min 10 s dla męŜczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem 
kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę), 

• skok w dal z miejsca (trzy próby, liczy się najlepszy wynik), 
• bieg „po kopercie” (dwie próby, nie wolno przewrócić chorągiewki, liczy się lepszy czas),  
• bieg na 800 metrów dla kobiet i 1500 m dla męŜczyzn (1 próba).  
Egzamin ze sprawności fizycznej jest przeliczany na punkty wielobojowe, których suma 
decyduje o wyniku uzyskanym przez kandydata. (załącznik 1, tabele 1 i 2) Przewodniczący 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną określa 
minimalną liczbę punktów wielobojowych, która kwalifikuje kandydata do umieszczenia na 
liście rankingowej za egzamin ze sprawności fizycznej. Eliminacji z dalszego postępowania 
ulega nie więcej niŜ 25% kandydatów z najniŜszą punktacją. Pierwszą pozycję na liście 
rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów wielobojowych i dalej w kolejności 
od najwyŜszej do najniŜszej sumy zdobytych punktów. Lista rankingowa będzie oddzielna dla 
kandydatów ze starą i nową maturą.  

4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o 
przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach 
rankingowych za wynik nowej matury lub średnia arytmetyczna ocen ze świadectwa 
ukończenia szkoły (świadectwa dojrzałości) i za egzamin ze sprawności fizycznej.  

5. Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby podań, jakie wpłyną od 
kandydatów z nową i starą maturą.  
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6. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub 
I klasy sportowej w dyscyplinach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego  
z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania 
kwalifikacyjnego.  

Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu 
sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania ( do końca roku kalendarzowego), 
pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej 
uzyskania (do końca roku kalendarzowego) 

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. 
Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę 
dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy 
sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub 
osoby upowaŜnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej 
instytucji).  

7. Laureaci i finaliści olimpiady szczebla centralnego z roku 2009 i 2010 z literatury i języka 
polskiego, biologii, fizyki, chemii, geografii i nautologii, historii, wiedzy o Polsce  
i świecie współczesnym, wiedzy ekologicznej – po złoŜeniu odpowiedniego zaświadczenia – są 
zwolnieni z egzaminu teoretycznego i po zdaniu egzaminu sprawnościowego będą przyjęci na 
studia. 

 
2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) STACJONARNE  
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO 
STOPNIA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I KIERUNKÓW POKREWNYCH  
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia 

pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wychowania fizycznego lub studia na kierunku 
pokrewnym, jeŜeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający standardom 
kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób, 
wykazujących nie więcej niŜ cztery róŜnice programowe w stosunku do wykazu przedmiotów 
zawartego w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie 
fizyczne (www.mnisw.gov.pl), pod warunkiem złoŜenia deklaracji o uzupełnieniu tych róŜnic 
do końca pierwszego roku studiów. RóŜnice programowe są odpłatne zgodnie z Zarządzeniem 
Rektora  AWF. 

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek 
wychowania fizycznego będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach 
pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem. Średnia ocen 
będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyŜsza średnia – pierwsze 
miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania róŜnych skal ocen, średnia zostanie 
przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 
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II. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 
 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) STACJONARNE  
I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE I ZAOCZNE)  
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  

 
1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom 

podstawowy lub rozszerzony z geografii lub biologii lub historii (przedmiot A – jeden 
przedmiot do wyboru) i języka obcego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub 
włoski –( przedmiot B – jeden przedmiot do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu 
maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg 
zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki 
przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B 
będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję 
na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności 
osoby od najwyŜszej do najniŜszej liczby punktów. 
Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według  zasady 1% = 
1,5 punktu, nie więcej jednak niŜ 150 pkt. 

2. Dla kandydatów ze starą maturą przeprowadza się konkurs świadectw ukończenia szkoły 
[świadectw dojrzałości] (średnia arytmetyczna ocen wyliczana jest ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole, a oceny uzyskane na 
maturze nie są wliczane do średniej). Lista rankingowa układana jest wg zasady – pierwszą 
pozycję na liście uzyskuje osoba, która ma najwyŜszą średnią ocen itd. w kolejności. 

3. Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby podań, jakie wpłyną od 
kandydatów z nową i starą maturą. 

4. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2009 i 2010  z geografii i nautologii, 
biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka 
obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – 
po złoŜeniu odpowiedniego zaświadczenia – są zwolnieni z egzaminu teoretycznego  

 
2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) STACJONARNE 
I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 
KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

 
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia 

pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku turystyka i rekreacja lub na kierunku pokrewnym, 
jeŜeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający standardom kształcenia na 
kierunku turystyka i rekreacja. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób, wykazujących nie więcej 
niŜ cztery róŜnice programowe w stosunku do standardow realizowanych w AWF pod 
warunkiem złoŜenia deklaracji o uzupełnieniu tych róŜnic. RóŜnice programowe są odpłatne 
zgodnie z Zarządzeniem Rektora AWF. 

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku 
turystyka i rekreacja będzie się odbywać na podstawie egzaminu pisemnego  
z zakresu obejmującego treści kierunkowe standardów kształcenia na studiach pierwszego 
stopnia dla tego kierunku.  

3. Szczegółowy wykaz treści programowych objętych egzaminem wraz z podstawową literaturą 
zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Ocena z egzaminu będzie podstawą 
sporządzenia listy rankingowej wg zasady, najwyŜsza ocena pierwsze miejsce na liście itd. w 
kolejności. 
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2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) NIESTACJONARNE 
(ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW INNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 
1. Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (a takŜe studia jednolite magisterskie) na 

innym kierunku niŜ turystyka i rekreacja mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia prowadzone według odrębnego programu. 

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z innych 
kierunków, będzie się odbywać na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu obejmującego 
treści podstawowe standardów kształcenia na studiach pierwszego stopnia dla kierunku 
turystyka i rekreacja.  

3. Szczegółowy wykaz treści programowych objętych egzaminem wraz z podstawową literaturą 
zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Ocena z egzaminu będzie podstawą 
sporządzenia listy rankingowej wg zasady, najwyŜsza ocena pierwsze miejsce na liście itd. w 
kolejności. 

 
 

III. KIERUNEK SPORT 
 
3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) STACJONARNE 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 
 
1. Wynik matury 
Suma punktów uzyskanych z matury z następujących przedmiotów 

1) język polski 
2) język obcy 
3) jeden przedmiot: fizyka, biologia, chemia: 
Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik matury - poziom podstawowy 

lub rozszerzony z w/w przedmiotów. Wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 
zdawanego na poziomie rozszerzonym przeliczany jest na punkty wg zasady 1% równa się l punkt. 
Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie podstawowym, wynik matury mnoŜony jest przez 
współczynnik 0,7. Gdy przedmioty zdawane są w języku obcym, wynik matury mnoŜony jest przez 
współczynnik 1. 

W przypadku, gdy kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, bierze 
się pod uwagę wynik z jednego poziomu – lepszy. 

Dla kandydatów ze starą maturą podstawą oceny jest wynik matury z w/w przedmiotów, 
stosując zasadę ocena: celująca =100 pkt., ocena bardzo dobry = 80 pkt., ocena dobry  
= 60 pkt., ocena dostateczny = 40 pkt., ocena dopuszczająca = 30 pkt. 
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2. Ocena kompetencji sportowych i trenerskich kandydatów - dokonywana jest na podstawie 

zaświadczenia/1, potwierdzającego następujące osiągnięcia sportowe lub trenerskie  
w dyscyplinach olimpijskich wg zasady: 
• 300 pkt - olimpijczycy, medaliści mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych 

(niezaleŜnie od roku zdobycia medalu), aktualna: klasa mistrzowska w sportach 
indywidualnych, najwyŜszy poziom rozgrywek w grach zespołowych, I liga w piłce 
noŜnej/2, posiadanie dyplomu trenera I klasy, 

• 240 pkt - aktualna: I klasa sportowa w sportach indywidualnych, II liga w piłce noŜnej, I liga 
w innych grach zespołowych, posiadanie dyplomu trenera II klasy, 

• 180 pkt - aktualna II klasa w sportach indywidualnych, III liga w piłce noŜnej, II liga  
w innych grach zespołowych, 

• 120 pkt - aktualna: III klasa w sportach indywidualnych, IV liga w piłce noŜnej, III liga w 
innych grach zespołowych, 

Zawodnikom w grach zespołowych, w/w punkty zostaną zaliczone tylko w przypadku 
rozegrania co najmniej 50% spotkań w lidze w ostatnim sezonie. Informacja ta musi być zawarta  
w zaświadczeniu. 
 
O przyjęciu kandydata na studia decyduje suma punktów uzyskanych za wynik matury 

i osiągnięcia sportowe. 

 
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na granicy limitu przyjęć, o przyjęciu 
zdecyduje średnia ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie 
ukończenia szkoły średniej. 
Kandydat moŜe uzyskać maksymalnie 600 pkt. za poziom wiedzy, udokumentowany na maturze i 
za kompetencje lub trenerskie sportowe. 
 
 

 

_______________________________ 

 
1/ - Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają  Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie  

o klasie sportowej musi zawierać: okres waŜności klasy, datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika 
instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie 
osiągnięcie sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upowaŜnionej  
zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). 

 
2/ - Zawodnikom w grach zespołowych, wyŜej wymienione punkty zostaną zaliczone tylko  

w przypadku rozegrania co najmniej 50% spotkań w lidze w ostatnim sezonie. Informacja ta musi być 
zawarta w zaświadczeniu.  
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IV. KIERUNEK FIZJOTERAPIA 
 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) STACJONARNE  
I NIESTACJONARNE (wieczorowe) 
 
 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 

 
• Egzamin ze sprawności fizycznej:  

Pływanie – I część 
Bieg na 800 m dla kobiet i 1500 m dla męŜczyzn – II część 

• Wynik nowej matury jednego spośród trzech przedmiotów: biologia, fizyka lub chemia., a dla 
kandydatów ze starą maturą test pisemny z biologii 

 

Pływanie – kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (start dowolny – skok ze słupka lub start  
z wody, sposób pływania jest dowolny – moŜna płynąć jednym stylem cały dystans lub dwoma, 
trzema itd. zmieniając styl w trakcie pokonywania dystansu) w czasie nie dłuŜszym niŜ 1 min 10 s 
dla kobiet i 1 min dla męŜczyzn. Przekroczenie limitu czasowego (ocena niedostateczna – 
niezdany egzamin sprawnościowy z pływania) eliminuje kandydata z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego.  
 
Bieg na 800 m dla kobiet i 1500 m dla męŜczyzn – aby zdać tę część egzaminu sprawnościowego 
naleŜy przebiec dystans w czasie nie dłuŜszym niŜ 3 min 30 s dla kobiet i 5 min 55 s dla męŜczyzn. 
Przekroczenie limitu czasowego (ocena niedostateczna, niezdany egzamin ze sprawności fizycznej 
– drugiej części) eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
Kandydaci, którzy zaliczyli obydwie części egzaminu sprawnościowego (zmieścili się w podanych 
limitach czasowych), są dopuszczeni do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. 
 
 
Kandydaci ze starą maturą zdają test pisemny z biologii 
 

Test będzie się składał z 50 pytań – 2 pkt. za kaŜdą poprawną odpowiedź. Wynik 36 pkt. (przy 
maksimum 100 pkt.) za test, równoznaczny jest z uzyskaniem oceny pozytywnej (zdany egzamin 
teoretyczny) i otrzymaniem najniŜszej pozycji rangowej na liście za tę część postępowania 
kwalifikacyjnego. 

 

Wynik nowej matury 

 

Kandydaci z nową maturą będą mieć uwzględniony wynik matury na poziomie rozszerzonym 
z jednego spośród trzech przedmiotów: biologia, fizyka lub chemia. Wymagane minimum to 36%. 

Wynik 36% z wybranego przedmiotu jest równoznaczny z uzyskaniem oceny pozytywnej 
(zdany egzamin teoretyczny) i otrzymaniem najniŜszej pozycji rangowej na liście za tę część 
postępowania kwalifikacyjnego.  

O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną decyzja o przyjęciu na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni 
liczby miejsc, decyduje pozycja rangowa za część teoretyczną (wynik matury lub test).  
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Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2009 i 2010 z biologii lub fizyki, lub 
chemii po złoŜeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego będą 
przyjęci na studia.  

Klasa sportowa mistrzowska w dyscyplinach olimpijskich i I klasa sportowa  
w następujących dyscyplinach: badminton, gimnastyka, judo, kajakarstwo górskie, koszykówka, 
lekka atletyka, łucznictwo, łyŜwiarstwo szybkie, narciarstwo, piłka noŜna, piłka ręczna, piłka 
siatkowa, pływanie, snowboard, szermierka, wioślarstwo – zwalniają kandydata z egzaminu 
sprawnościowego. Klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty 
jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), a I klasa sportowa zwalnia z egzaminu 
sprawnościowego przez rok od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). 
 

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) DLA ABSOLWENTÓW 

STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STACJONARNE  

I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 

 

Kandydaci zdają test z morfofunkcjonalnych podstaw fizjoterapii oraz teorii i praktyki 
fizjoterapii z zakresu studiów I stopnia (licencjackich). 

 
 

V. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA  
 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) STACJONARNE  
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  

1.  Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom 
podstawowy lub rozszerzony z biologii. Wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego z 
przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany jest na punkty  
wg zasady 1% = 1pkt. Gdy przedmiot jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik 
przeliczany jest na punkty wg zasady 1% = 1,5 pkt. Liczba punktów z przedmiotu będzie 
podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wynik nowej matury. Pierwszą pozycję na liście 
rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od 
najwyŜszej do najniŜszej liczby punktów.  

2.  Dla kandydatów ze starą maturą przeprowadza się konkurs świadectw ukończenia szkoły 
[świadectw dojrzałości] (średnia arytmetyczna ocen wyliczana jest ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole. Oceny uzyskane na 
maturze nie są wliczane do średniej). Lista rankingowa układana jest wg zasady – pierwszą 
pozycję na liście uzyskuje osoba, która ma najwyŜszą średnią ocen itd. w kolejności. 

3.  Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby podań, jakie wpłyną od 
kandydatów z nową i starą maturą. 

 

 

VI. 4-LETNIE STUDIA TRZECIEGO STOPNIA STACJOANRNE  

- STUDIA DOKTORANCKIE 
 

 Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 
 

1. Weryfikację wniosków i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do 
odbywania studiów doktoranckich. 
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2. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, mającą na celu ocenę zainteresowań badawczych  
i predyspozycji do pracy naukowej, a w szczególności dotyczącą: 
a) przedłoŜonego projektu badawczego, 
b) motywacji podjęcia studiów doktoranckich, 
c) dotychczasowych osiągnięć zawodowych, 
d) zainteresowań naukowych i preferencji co do specjalności, 
e) moŜliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską. 

3. Egzamin z języka obcego. 
4. Ocenę dodatkowych kwalifikacji. 

 
Listę przyjętych ustala i przedkłada Rektorowi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. 
Studiów Doktoranckich, uwzględniając w postępowaniu kwalifikacyjnym: 
 
1. Ocenę kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i przedłoŜonego projektu 

badawczego. 
2. Oceny na dyplomie ukończenia studiów magisterskich. 
3. Wynik egzaminu z języka obcego. 
4. Osiągnięcia twórcze i naukowe. 
5. Tematykę zamierzonej rozprawy doktorskiej. 
6. Realność projektu badawczego. 

 

 

Załącznik nr 1. 

Tabela 1. Punktacja testu sprawności fizycznej dla kobiet 

PKT 
Pływanie 

[min: sek.]  

SKOK W 

DAL [cm] 
KOPERTA 
[sek.] 

BIEG na 800 

m [min: sek.] 
  PKT 

Pływanie 

[min: sek.] 

SKOK W 

DAL 

[cm] 

KOPERTA 
[sek.] 

BIEG na 

800 m 

[min:sek.] 

1 1:20,00 148 28,34 4:00,10   51 0:47,20 201 25,13 3:05,25 

2 1:18,00 149 28,27 3:59,00   52 0:46,90 202 25,07 3:04,16 

3 1:16,00 150 28,21 3:57,91   53 0:46,60 203 25,01 3:03,06 

4 1:14,50 151 28,15 3:56,81   54 0:46,30 204 24,94 3:01,96 

5 1:13,00 152 28,08 3:55,71   55 0:46,00 205 24,88 3:00,86 

6 1:12,10 153 28,02 3:54,61   56 0:45,70 206 24,81 2:59,77 

7 1:11,20 154 27,95 3:53,52   57 0:45,40 207 24,75 2:58,67 

8 1:10,30 155 27,89 3:52,42   58 0:45,10 208 24,69 2:57,57 

9 1:09,40 156 27,83 3:51,32   59 0:44,80 209 24,62 2:56,48 

10 1:08,50 157 27,76 3:50,23   60 0:44,50 210 24,56 2:55,38 

11 1:07,60 158 27,70 3:49,13   61 0:44,20 211 24,49 2:54,28 

12 1:06,70 159 27,63 3:48,03   62 0:43,90 212 24,43 2:53,19 

13 1:05,80 160 27,57 3:46,94   63 0:43,60 213 24,37 2:52,09 

14 1:04,90 161 27,51 3:45,84   64 0:43,30 214 24,30 2:50,99 

15 1:04,00 162 27,44 3:44,74   65 0:43,00 215 24,24 2:49,90 

16 1:03,20 163 27,38 3:43,65   66 0:42,70 216 24,17 2:48,80 

17 1:02,40 164 27,31 3:42,55   67 0:42,40 217 24,11 2:47,70 

18 1:01,60 166 27,25 3:41,45   68 0:42,10, 219 24,04 2:46,60 

19 1:00,80 167 27,19 3:40,35   69 0:41,80 220 23,98 2:45,51 

20 1:00,00 168 27,12 3:39,26   70 0:41,50 221 23,92 2:44,41 

21 0:59,30 169 27,06 3:38,16   71 0:41,20 222 23,85 2:43,31 
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22 0:58,60 170 27,00 3:37,06   72 0:40,90 223 23,79 2:42,22 

23 0:57,90 171 26,93 3:35,97   73 0:40,60 224 23,72 2:41,12 

24 0:57,20 172 26,86 3:34,87   74 0:40,30 225 23,66 2:40,02 

25 0:56,50 173 26,80 3:33,77   75 0:40,00 226 23,60 2:38,93 

26 0:55,80 174 26,74 3:32,68   76 0:39,80 227 23,53 2:37,83 

27 0:55,20 175 26,67 3:31,58   77 0:39,60 228 23,47 2:36,73 

28 0:54,60 176 26,61 3:30,48   78 0:39,40 229 23,40 2:35,64 

29 0:54,00 177 26,54 3:29,39   79 0:39,20 230 23,34 2:34,54 

30 0:53,60 178 26,48 3:28,29   80 0:39,00 231 23,28 2:33,44 

31 0:53,20 179 26,42 3:27,19   81 0:38,80 232 23,21 2:32,34 

32 0:52,90 180 26,35 3:26,09   82 0:38,60 233 23,15 2:31,25 

33 0:52,60 181 26,29 3:25,00   83 0:38,40 234 23,08 2:30,15 

34 0:52,30 182 26,22 3:23,90   84 0:38,20 236 23,02 2:29,05 

35 0:52,00 184 26,16 3:22,80   85 0:38,00 237 22,96 2:27,96 

36 0:51,70 185 26,10 3:21,71   86 0:37,80 238 22,89 2:26,86 

37 0:51,40 186 26,03 3:20,61   87 0:37,60 239 22,83 2:25,76 

38 0:51,10 187 25,97 3:19,51   88 0:37,40 240 22,76 2:24,67 

39 0:50,80 188 25,90 3:18,42   89 0:37,20 241 22,70 2:23,57 

40 0:50,50 189 25,84 3:17,32   90 0:37,00 242 22,63 2:22,47 

41 0:50,20 190 25,78 3:16,22   91 0:36,80 243 22,57 2:21,38 

42 0:49,90 191 25,71 3:15,12   92 0:36,60 244 22,51 2:20,28 

43 0:49,60 192 25,65 3:14,03   93 0:36,40 245 22,44 2:19,18 

44 0:49,30 193 25,58 3:12,93   94 0:36,20 246 22,38 2:18,08 

45 0:49,00 194 25,52 3:11,83   95 0:36,00 247 22,31 2:16,99 

46 0:48,70 195 25,45 3:10,74   96 0:35,80 248 22,25 2:15,89 

47 0:48,40 196 25,39 3:09,64   97 0:35,60 249 22,19 2:14,79 

48 0:48,10 197 25,33 3:08,54   98 0:35,40 250 22,12 2:13,70 

49 0:47,80 198 25,26 3:07,45   99 0:35,20 251 22,06 2:12,60 

50 0:47,50 199 25,20 3:06,35   100 0:35,00 252 21,99 2:11,50 

Tabela 2. Punktacja testu sprawności fizycznej dla męŜczyzn 

  

PKT 
Pływanie 

[min: sek] 

SKOK 

W DAL 
[cm] 

KOPERTA 

[cm] 

BIEG na 

1500 m 
[min:sek.] 

 PKT 
Pływanie 

[min: sek] 

SKOK 

W DAL 
[cm] 

KOPERTA 

[sek.] 

BIEG na 

1500 m 
[min:sek.] 

1 1:10,00 199 26.42 6:48.24   51 0:39,80 249 23.32 5:17.24 

2 1:09,00 200 26.36 6:46.42   52 0:39,60 250 23,26 5:15.42 

3 1:08,00 201 26.30 6:44.60   53 0:39,40 251 23,19 5:13.60 

4 1:07,00 202 26.23 6:42.78   54 0:39,20 252 23,13 5:11.78 

5 1:06,00 203 26.17 6:40.96   55 0:39,00 253 23.07 5:09.96 

6 1:05,00 204 26.11 6:39.14   56 0:38,80 254 23,01 5:08.14 

7 1:04,00 205 26.05 6:37.32   57 0:38,60 255 22.95 5:06.62 

8 1:03,00 206 25.99 6:35.50   58 0:38,40 256 22.88 5:04.50 

9 1:02,00 207 25.92 6:33.68   59 0:38,20 257 22.82 5:02.68 
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10 1:01,00 208 25.86 6:31.86   60 0:38,00 258 22.76 5:00.86 

11 1:00,00 209 25.80 6:30.04   61 0:37,80 259 22.70 4:59.04 

12 0:59,00 210 25.74 6:28.22   62 0:37,60 260 22.64 4:57.22 

13 0:58,00 211 25.68 6:26.40   63 0:37,40 261 22.57 4:55.40 

14 0:57,00 212 25.61 6:24.58   64 0:37,20 262 22.51 4:53.58 

15 0:56,00 213 25.55 6:22.76   65 0:37,00 263 22.45 4:51.76 

16 0:55,00 214 25.49 6:20.94   66 0:36,80 264 22.39 4:49.94 

17 0:54,50 215 25.43 6:19.12   67 0:36,60 265 22.33 4:48.12 

18 0:54,00 216 25.37 6:17.30   68 0:36,40 266 22.26 4:46.30 

19 0:53,50 217 25.30 6:15.48   69 0:36,20 267 22.20 4:44.48 

20 0:53,00 218 25.24 6:13.66   70 0:36,00 268 22.14 4:42.66 

21 0:52,50 219 25.18 6:11.84   71 0:35,80 269 22.08 4:40.84 

22 0:52,00 220 25.12 6:10.02   72 0:35,60 270 22.02 4:39.02 

23 0:51,50 221 25.06 6:08.20   73 0:35,40 271 21.95 4:37.20 

24 0:51,00 222 24.99 6:06.38   74 0:35,20 272 21.89 4:35.38 

25 0:50,50 223 24.93 6:04.56   75 0:35,00 273 21.83 4:33.56 

26 0:50,00 224 24.87 6:02.74   76 0:34,80 274 21.77 4:31.74 

27 0:49,50 225 24.81 6:00.92   77 0:34,60 275 21.71 4:29.92 

28 0:49,00 226 24.75 5:59.10   78 0:34,40 276 21.64 4:28.10 

29 0:48,50 227 24.68 5:57.28   79 0:34,20 277 21.58 4:26.28 

30 0:48,00 228 24.62 5:55.46   80 0:34,00 278 21.52 4:24.46 

31 0:47,50 229 24.56 5:53.64   81 0:33,80 279 21.46 4:22.64 

32 0:47,00 230 24.50 5:51.82   82 0:33,60 280 21.40 4:20.82 

33 0:46,50 231 24.44 5:50.00   83 0:33,40 281 21.33 4:19.00 

34 0:46,00 232 24.37 5:48.18   84 0:33,20 282 21.27 4:17.18 

35 0:45,50 233 24.31 5:46.36   85 0:33,00 283 21.21 4:15.35 

36 0:45,00 234 24.25 5:44.54   86 0:32,80 284 21.15 4:13.53 

37 0:44,50 235 24.19 5:42.72   87 0:32,60 285 21.08 4:11.71 

38 0:44,00 236 24.13 5:40.90   88 0:32,40 286 21.02 4:09.89 

39 0:43,50 237 24.06 5:39.08   89 0:32,20 287 20.96 4:08.07 

40 0:43,00 238 24.00 5:37.26   90 0:32,00 288 20.90 4:06.25 

41 0:42,70 239 23.94 5:35.44   91 0:31,80 289 20.84 4:04.43 

42 0:42,40 240 23.88 5:33.62   92 0:31,60 290 20.77 4:02.61 

43 0:42,10 241 23.81 5:31.80   93 0:31,40 291 20.71 4:00.79 

44 0:41,80 242 23.75 5:29.98   94 0:31,20 292 20.65 3:58.97 

45 0:41,50 243 23.69 5:28.16   95 0:31,00 293 20.59 3:57.15 

46 0:41,20 244 23.63 5:26.34   96 0:30,80 294 20.53 3:55.33 

47 0:40,90 245 23.57 5:24.52   97 0:30,60 295 20.46 3:53.51 

48 0:40,60 246 23.50 5:22.70   98 0:30,40 296 20.40 3:51.69 

49 0:40,30 247 23.44 5:20.88   99 0:30,20 297 20.34 3:49.87 

50 0:40,00 248 23.38 5:19.06   100 0:30,00 298 20.28 3:48.05 
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Załącznik 

do uchwały Senatu z dnia 21 maja 2009 roku 

w sprawie określenia wysokości odpłatności za studia w roku akademickim 2009/2010 

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 

A. Kierunek wychowanie fizyczne 

 
I. Studia niestacjonarne - 3-letnie studia I stopnia - licencjackie - (zaoczne): 
1. Rok studiów I - 4.200,00 zł (semestr I - 2.100,00 zł, semestr II - 2.100,00 zł); 
2. Rok studiów II - 4.300,00 zł (semestr III - 2.150,00 zł, semestr IV - 2.150,00 zł); 
3. Rok studiów III - 4.300,00 zł (semestr V - 2.200,00 zł, semestr VI - 2.100,00 zł). 
 
II. Studia niestacjonarne - 5-letnie studia jednolite magisterskie (zaoczne): 
1. Rok studiów IV - 3.500,00 zł (semestr VII - 1.800,00 zł, semestr VIII - 1.700,00 zł); 
2. Rok studiów V - 3.600,00 zł (semestr IX - 1.800,00 zł, semestr X - 1.800,00 zł).  
 
III. Studia niestacjonarne - 2-letnie studia II stopnia - magisterskie (zaoczne) 
1. Rok studiów I - 4.500,00 zł (semestr I - 2.250,00 zł, semestr II - 2.250,00 zł); 
2. Rok studiów II - 4.550,00 zł (semestr III - 2.300,00, semestr IV - 2.250,00 zł). 
 
 
B. Kierunek turystyka i rekreacja 
 
I. Studia niestacjonarne - 3-letnie studia I stopnia - licencjackie (wieczorowe): 
1. Rok studiów I - 4.900,00 zł (semestr I - 2.500,00 zł, semestr II - 2.400,00 zł); 
2. Rok studiów II - 5.000,00 zł (semestr III - 2.500,00 zł, semestr IV - 2.500,00 zł, 
3. Rok studiów III - 4.900,00 zł (semestr V - 2.500,00 zł, semestr VI - 2.400,00 zł).  
 
II. Studia niestacjonarne - 4,5-letnie jednolite studia magisterskie (wieczorowe): 
1. Rok studiów IV - 4.700,00 zł (semestr VII - 2.400,00 zł, semestr VIII - 2.300,00 zł); 
2. Rok studiów V - 2.500,00 zł (semestr IX - 2.500,00 zł). 
 
III. Studia niestacjonarne - 3-letnie studia I stopnia - licencjackie - (zaoczne): 
1. Rok studiów I - 4.400,00 zł (semestr I - 2.200,00 zł, semestr II - 2.200,00 zł); 
2. Rok studiów II - 4.500,00 zł (semestr III - 2.300,00 zł, semestr IV - 2.200,00 zł); 
3. Rok studiów III – 4.400,00 zł (semestr V – 2.200,00 zł, semestr VI – 2.200,00 zł). 
 
IV. Studia niestacjonarne - 5-letnie studia jednolite magisterskie (zaoczne): 
1. Rok studiów IV - 4.300,00 zł (semestr VII - 2.200,00 zł, semestr VIII - 2.100,00 zł); 
2. Rok studiów V - 4.500,00 zł (semestr IX - 2.250,00 zł, semestr X - 2.250,00 zł). 
 
V. Studia niestacjonarne - 2-letnie studia II stopnia - magisterskie (zaoczne): 
1. Rok studiów I - 4.400,00 zł (semestr I - 2.200,00 zł, semestr II - 2.200,00 zł); 
2. Rok studiów II - 4.500,00 zł (semestr III - 2.300,00 zł, semestr IV - 2.200,00 zł). 
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WYDZIAL REHABILITACJI RUCHOWEJ 
 
C. Kierunek fizjoterapii 
 
I. Studia niestacjonarne - 3-letnie studia I stopnia - licencjackie (wieczorowe): 
1. Rok I - 5.600,00 zł (semestr I - 2.800,00 zł, semestr II - 2.800,00 zł); 
2. Rok II - 5.700,00 zł (semestr III - 2.900,00 zł, semestr IV - 2.800,00 zł); 
3. Rok III - 5.600,00 zł (semestr V - 2.800,00 zł, semestr VI - 2.800,00 zł). 
 
II. Studia niestacjonarne - 4,5-letnie jednolite studia magisterskie (wieczorowe): 
1. Rok IV - 5.300,00 zł (semestr VII - 2.700,00 zł, semestr VIII - 2.600,00 zł); 
2. Rok V - 2.800,00 zł (semestr IX - 2.800,00 zł). 
 
III. Studia niestacjonarne - 5-letnie studia jednolite magisterskie (zaoczne): 
1. Rok V - 4.600,00 zł (semestr IX - 2.300,00 zł, semestr X - 2.300,00 zł). 
 
IV. Studia niestacjonarne - 2-letnie studia II stopnia - magisterskie (zaoczne): 
1. Rok studiów I – 5.800,00 zł (semestr I – 2.900,00 zł, semestr II – 2.900,00 zł); 
2. Rok studiów II - 5.900,00 zł (semestr III - 3.000,00 zł, semestr IV - 2.900,00 zł). 
 
 
D. Odpłatność studentów studiów stacjonarnych: 4,5-letnich jednolitych studiów magisterskich, 

2-letnich studiów II stopnia - magisterskie, skierowanych na powtarzanie rok studiów: 
 
1. Studenci studiujący na kierunku wychowanie fizyczne - 5.400,00 zł (semestr zimowy - 2.700,00 

zł, semestr letni - 2.700,00 zł). 
2. Studenci studiujący na kierunku turystyka i rekreacja - 4.700,00 zł (semestr zimowy - 2.350,00 

zł, semestr letni - 2.350,00 zł). 
3. Studenci studiujący na kierunku fizjoterapia - 5.400,00 zł (semestr zimowy - 2.700,00 zł, semestr 

letni - 2.700,00 zł). 
 
E. Odpłatność dewizowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) 

kierunku – wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia – 4.000,00 Euro za rok 
studiów. 

 
F. Odpłatność dewizowa studentów studiów i niestacjonarnych (zaocznych) kierunku – 

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia – 2.500,00 Euro za rok studiów. 


 


