
 

 

UCHWAŁY 
 
SENATU  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2011 roku 
 
Działając  na  podstawie  art.  62,  ust.1  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu Uczelni, 
Senat podjął następujące uchwały: 
 
 
 
13/IV/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i głosów wstrzymujących się nie było) na podstawie § 34 Statutu Uczelni podjął 
uchwałę  o wygaśnięciu mandatu  członka  Senatu  prof.  dr  hab.  Stanisława  ŻAKA w 
związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 marca 2011 roku. 
 
14/IV/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i głosów wstrzymujących się nie było) na podstawie § 34 Statutu Uczelni podjął 
uchwałę  o wygaśnięciu mandatu  członka  Senatu Rafała KUŹMICKIEGO w  związku  
z zakończeniem studiów z dniem 31 marca 2011 roku. 
 
15/IV/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
sprzeciwu  i  głosów wstrzymujących  się  nie  było)  zgodnie  z  §  25,  ust.  5  Statutu Uczelni 
podjął  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  „kalendarza  wyborczego  w  wyborach 
uzupełniających” do organów jednoosobowych i kolegialnych na kadencję 2008‐2012: 
1) 19  maja  2011  roku  (czwartek)  godz.  10,00  –  wybory  z  grupy  nauczycieli 

akademickich    posiadających  tytuł  naukowy  lub  stopień  naukowy  doktora 
habilitowanego  zatrudnionych  na  Wydziale  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  
– 1 mandat;  

2) 18 maja  2011  roku  (środa) godz.  11,00  – wybory Prodziekana ds. Rozwoju Kadr  
i Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 
16/IV/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę, zgodnie z art. 130 oraz 131 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającą uchwałę 
w sprawie: określenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF 
i  zasad  rozliczania  godzin  dydaktycznych  oraz w  sprawie  szczegółowych  kryteriów  obniżania 
wymiaru  zajęć,  zasad  i  trybu  powierzania  zajęć  dydaktycznych w wymiarze  przekraczającym 
liczbę  godzin  dydaktycznych  a  także  w  sprawach  ogólnych  zasad  organizacji  dydaktyki  
w następującym zakresie: 
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W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 29/2010 wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Zajęcia ze sportów przestrzennych (żeglarstwo, 
wspinaczka, windsurfing) należy prowadzić w grupach 10‐cio osobowych”; 

2. W § 1 dodaje się ust. 18 o następującym brzmieniu: „Kierownik obozu letniego jest 
zobowiązany  do  tworzenia  grup  ćwiczeniowych  realizujących  zajęcia w  trakcie  obozu 
letniego (liczebność grupy na jednego prowadzącego) zgodnie z następującymi zasadami: 
1) zajęcia z wychowania fizycznego w terenie zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 2; 
2) żeglarstwo zgodnie z § 1 ust. 11; 
3) kajakarstwo i pływanie ratownictwo wodne zgodnie z § 1 ust 6 pkt 3. 

3. W  §  9  w  ust.  3  dodaje  się  zdanie  drugie  o  następującym  brzmieniu:  „Na 
kierownikach  jednostek  spoczywa  obowiązek  monitorowania  realizacji  wykonanych 
godzin  dydaktycznych  i  dokonywanie  w  ciągu  roku  akademickiego  korekty  planów 
obciążeń pracowników, aby na koniec roku nie występowały w  jednostkach  jednocześnie 
niedobory i nadwyżki wykonanych  godzin”.  

 
17/IV/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było) na podstawie  art.  169, ust.  2,  3 ustawy  
z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym,  na  wniosek  Rad 
Wydziałów: Wychowania Fizycznego  i Sportu, Turystyki  i Rekreacji oraz Rehabilitacji 
Ruchowej  ‐  podjął  uchwałę  w  sprawie  zasad  i  trybu  przyjęć  na  studia  na  rok 
akademicki 2012/2013 na kierunki: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, 
zarządzanie,  fizjoterapia,  terapia zajęciowa oraz na studia doktoranckie  (pełna  treść 
uchwały w załączeniu). 
 
18/IV/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) na podstawie art. 169, ust. 6 ustawy z dnia 
27  lipca  2005  roku  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  podjął  uchwałę  określającą 
szczegółowe  zasady  przyjmowania  na  studia  laureatów  oraz  finalistów  olimpiad 
stopnia centralnego w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: 
1) na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku wychowanie fizyczne: 

laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z literatury i  języka polskiego lub 
biologii,  fizyki,  chemii,  geografii  i  nautologii,  historii, wiedzy  o  Polsce  i  świecie 
współczesnym  lub  wiedzy  ekologicznej  ‐  po  złożeniu  odpowiedniego 
zaświadczenia  i  po  zdaniu  egzaminu  sprawnościowego  ‐  będą  przyjmowani  na 
studia; 

2) na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku sport: laureaci i finaliści 
olimpiad  szczebla  centralnego  z  literatury  i  języka  polskiego  lub  biologii,  fizyki, 
chemii, geografii i nautologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub 
wiedzy  ekologicznej  ‐  po  złożeniu  odpowiedniego  zaświadczenia  i  po  zdaniu 
egzaminu sprawnościowego ‐ będą przyjmowani na studia; 



 

 3

 
3) na Wydziale  Turystyki  i  Rekreacji  na  kierunku  turystyka  i  rekreacja:  laureaci  

i  finaliści olimpiad  szczebla  centralnego  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 złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani 
na studia; 

4) na Wydziale  Turystyki  i  Rekreacji  na  kierunku  zarządzanie:  laureaci  i  finaliści 
olimpiad  szczebla  centralnego  z  matematyki,  wiedzy  o  Polsce  i  świecie 
współczesnym  lub  języka  obcego  ‐  po  złożeniu  odpowiedniego  zaświadczenia  ‐ 
będą przyjmowani na studia; 

5) na Wydziale  Rehabilitacji  Ruchowej  na  kierunku  fizjoterapia:  laureaci  i  finaliści 
olimpiad  szczebla  centralnego  z  biologii,  fizyki  lub  chemii  ‐  po  złożeniu 
odpowiedniego  zaświadczenia  i  po  zdaniu  egzaminu  sprawnościowego  ‐  będą 
przyjmowani na studia; 

6) na  Wydziale  Rehabilitacji  Ruchowej  na  kierunku  terapia  zajęciowa:  laureaci  
i  finaliści  olimpiad  szczebla  centralnego  z  biologii  ‐  po  złożeniu  odpowiedniego 
zaświadczenia ‐ będą przyjmowani na studia.  

 
19/IV/2011  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  podjął  uchwałę  o  przyjęciu  zasady 
przeliczania wyników matury międzynarodowej IB oraz matury dwujęzycznej. 
Działając  na  podstawie  art.  169  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym  (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 39 Statutu AWF  (Zarządzenie 
nr 7/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku) ustala się co następuje: 

 
§ 1 
 

1. Postępowanie  kwalifikacyjne  kandydatów  z  maturą  międzynarodową  IB  będzie 
odbywać  się  zgodnie  z warunkami  i  trybem  rekrutacji  obowiązującym w  danym 
roku akademickim na dany kierunek studiów. 

2. Wynik  z  przedmiotu  kwalifikacyjnego  na  dany  kierunek  ustala  się  na  podstawie 
wyników  pisemnych,  zewnętrznych  części  egzaminów  maturalnych  z  tego 
przedmiotu według zasady: 
o 7  pkt  dla  matury  IB  odpowiada  wartości  maksimum  z  przedmiotu 

kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat na dany kierunek studiów; 
o 2  pkt  dla matury  IB  na  poziomie  podstawowym  odpowiada  30%  pkt  nowej 

matury na poziomie podstawowym; 
S – odpowiada wynikowi matury na poziomie podstawowym; 
H – odpowiada wynikowi matury na poziomie rozszerzonym, 
gdzie S, H, są posiadanymi przez kandydata wynikami matury uzyskanymi z arkuszy 
na poziomie  odpowiednio:  standardowym  (SL  standard  level), wyższym  (HL higher 
level),  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  języków  obcych  zdawanych  w  grupie 
SECOND  LANGUAGE,  za  poziom  S  uznaje  się  poziom  Ab  initio  (AB)  Level  SL  
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oraz B Level SL, za poziom H uznaje  się poziom B Level HL oraz A2 Level SL, a za 
poziom A2HL uznaje się poziom A2 Level HL. 
 

§ 2 
 
Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik matury dwujęzycznej z języka 
obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru: 

R= D x 4/3 
gdzie : 
D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego 
R oznacza wynik poziomu rozszerzonego 
Wynik  poziomu  rozszerzonego  matury  dwujęzycznej  nie  może  przekroczyć 
maksymalnego wyniku  jaki może kandydat osiągnąć na poziomie rozszerzonym  ‐ nie 
więcej niż 150 pkt.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
20/IV/2010  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących się i głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę o powołaniu następujących 
doraźnych komisji senackich: 
 
1. Doraźna Komisja Senacka ds. opracowania zmian w Statucie Uczelni 

1) Przewodniczący   ‐ Profesor Andrzej KLIMEK 
2) Członkowie    ‐ Profesor Stanisław ŻAK 
3)        ‐ Doktor Elżbieta CISZEK 
4)        ‐ Doktor Jerzy RACIBORSKI 
5)        ‐ Doktor Stanisława PRZETACZNIK 
6)        ‐ Doktor inż. Franciszek ROMANIAK 
7)        ‐ Magister Ryszard MARSZAŁEK 
8)        ‐ Magister Dominika ZAPOTOCZNA – doktorantka 
9)        ‐ Kacper GANOBIS ‐ student 
10) Sekretarz    ‐ Magister Jadwiga ZELEK 

 
2. Doraźna  Komisja  Senacka  ds.  opracowania  rozwoju  Uczelni  i  strategii  rozwoju 

podstawowych jednostek organizacyjnych 
1) Przewodniczący   ‐ Profesor Andrzej KLIMEK 
2) Członkowie    ‐ Profesor Anna MARCHEWKA 
3)          ‐ Profesor Jerzy CEMPLA 
4)          ‐ Profesor Ryszard WINIARSKI 
5)         ‐ Doktor inż. Franciszek ROMANIAK 
6)          ‐ Doktor Renata MARKS‐MOSKALEWICZ 
7) Sekretarz    ‐ Magister Ryszard MARSZAŁEK 
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3. Doraźna  Komisja  Senacka  ds.  opracowania  regulaminu  zarządzania  prawami 

autorskimi  i  prawami  pokrewnymi  oraz  prawami własności  przemysłowej  oraz 
zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
1. Przewodniczący   ‐ Profesor Edward MLECZKO 
2. Członkowie    ‐ Doktor Piotr CYBULA 
3.        ‐ Doktor Krzysztof SONDEL 
4.        ‐ Doktor Renata MARKS‐MOSKALEWICZ 
5.        ‐ Magister Barbara PRZYBYŁO 
6.        ‐ Magister Dariusz TYNOR 
7.        ‐ Magister Jadwiga ZELEK 
8. Sekretarz    ‐ Magister inż. Anna ŚLUSARCZYK 

 
21/IV/2010  ‐  SENAT  jednogłośnie  (uprawnionych  do  głosowania  39  członków  Senatu, 
obecnych 27  członków Senatu,  za przyjęciem uchwały głosowało 27  członków Senatu, głosów 
wstrzymujących  się  i  głosów  sprzeciwu  nie  było)  wydał  pozytywną  opinię  w  sprawie 
nadania Hali Gier Sportowych imienia Władysława STAWIARSKIEGO.  
 
 
 
 
 
 
 
                Przewodniczący SENATU 
 

              Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK 



 

 

 
Uchwała podjęte przez Senat AWF w Krakowie w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 

w dniu 21 kwietnia 2011 roku 
 

 
STUDIA STACJONARNE 

KIERUNEK  

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

SPORT  TURYSTYKA 
I REKREACJA 

ZARZĄDZANIE  FIZJOTERA PIA  TERAPIA ZAJĘCIOWA 

3 ‐ LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO STOPNIA 

(licencjackie) 

3 ‐ LETNIE 
STUDIA 

PIERWSZEGO 
STOPNIA 
(licencjackie) 

3 ‐ LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO 
STOPNIA  
(licencjackie) 

3 ‐ LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO 
STOPNIA 
(licencjackie) 

3 ‐ LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO 
STOPNIA 
(licencjackie) 

3 ‐ LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO 
STOPNIA 
(licencjackie) 

2 – LETNIE STUDIA 
DRUGIEGO STOPNIA 

(magisterskie) 
dla absolwentów studiów 

pierwszego stopnia 
kierunku  wychowanie 

fizyczne  
i kierunków pokrewnych 

  2 – LETNIE STUDIA 
DRUGIEGO 
STOPNIA 

(magisterskie) 
dla absolwentów 

studiów pierwszego 
stopnia kierunku 

turystyka  
i rekreacja  

  2 – LETNIE STUDIA 
DRUGIEGO 
STOPNIA 

(magisterskie) 
dla absolwentów 

studiów pierwszego 
stopnia kierunku 

fizjoterapia 

 

4‐LETNIE STUDIA 
TRZECIEGO STOPNIA 

(doktoranckie)  

         

 



 

 

 
 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 
KIERUNEK 

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

TURYSTYKA 
I REKREACJA 

ZARZĄDZANIE  FIZJOTERAPIA  TERAPIA 
ZAJĘCIOWA 

3 ‐ LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO STOPNIA 

(licencjackie) 

3 – LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO 
STOPNIA 
(licencjackie) 

3 – LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO 
STOPNIA 
(licencjackie) 

  3 – LETNIE STUDIA 
PIERWSZEGO 
STOPNIA 
(licencjackie) 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO 
STOPNIA (magisterskie) 
dla absolwentów studiów 

pierwszego stopnia kierunku 
wychowanie fizyczne  

i kierunków pokrewnych 

2 ‐ LETNIE STUDIA 
DRUGIEGO STOPNIA 

(magisterskie) 
dla absolwentów 

studiów pierwszego 
stopnia kierunku 

turystyka i rekreacji  

   2 – LETNIE 
STUDIA 

DRUGIEGO 
STOPNIA 

(magisterskie) 
dla absolwentów 

studiów pierwszego 
stopnia kierunku 

fizjoterapia 

 

  2 ‐ LETNIE STUDIA 
DRUGIEGO STOPNIA 

(magisterskie 
dla absolwentów innych 
kierunków studiów 

     

 
Planuje  się  uruchomienie  trzyletnich  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  pierwszego  stopnia  na  kierunku  terapia  zajęciowa,  zarządzanie  oraz  studia 
międzyuczelniane biologia i wychowanie fizyczne  na studiach stacjonarnych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii PKA i MNiSzW. 



 

 

 
§ 1 
 

1. Zasady przyjęć na  studia kandydatów, którzy uzyskali  świadectwo dojrzałości  za 
granicą. 
1) Zasady  przyjęć  na  studia  kandydatów,  obywateli  polskich,  którzy  uzyskali 
świadectwo dojrzałości za granicą na dany kierunek studiów są  takie same  jak 
kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”. Szczegóły w zasadach rekrutacji na 
dany kierunek 

2) 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 wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 
1365  z  późn.  zm.)  oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego 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). 

3) Kandydaci wymienieni w punkcie  1)  i  2) winni  złożyć wymagane dokumenty  
w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni. 

2. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok, kandydat 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. 

3. 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.  

 
§ 2 

 
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA  
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 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 
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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 najwyższej do najniższej liczby punktów.  
Wynik matury  dwujęzycznej  z  języka  obcego  przeliczany  jest  na  punkty według 
zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną 
ocen  wyliczanych  jest  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych, 
realizowanych  w  danej  szkole  (oceny  uzyskane  na  maturze  nie  są  wliczane  do 
średniej) na punkty, według  zasady,  że w  skali od  1 do  6,  średnia  2,0 odpowiada  
60 pkt a  średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W  skali od 2 do 5  średnia 3,0 odpowiada  
60  pkt  a  średnia  5,0  odpowiada  200  pkt. Wyniki  punktowe  uwzględniane  są  w 
ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.  

 
 
2‐LETNIE  STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA  (MAGISTERSKIE)  STACJONARNE  
I  NIESTACJONARNE  (ZAOCZNE)  DLA  ABSOLWENTÓW  STUDIÓW 
PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA  
 
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  turystyka  i  rekreacja  lub  na 
kierunku  pokrewnym,  jeżeli  zrealizowały  w  toku  studiów  zakres  kształcenia 
odpowiadający  standardom  kształcenia  na  kierunku  turystyka  i  rekreacja. 
Dopuszcza się przyjęcie na studia osób, wykazujących nie więcej niż cztery różnice 
programowe w  stosunku  do  standardów  realizowanych w AWF  pod warunkiem 
złożenia  deklaracji  o  uzupełnieniu  tych  różnic.  Różnice  programowe  są  odpłatne 
zgodnie z Zarządzeniem Rektora AWF.  

2. Nabór na studia stacjonarne 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,  najwyższa  ocena 
pierwsze miejsce na liście itd.  

4. Nabór  na  studia  niestacjonarne  drugiego  stopnia  dla  absolwentów  studiów 
pierwszego  stopnia  na  kierunku  turystyka  i  rekreacja  będzie  się  odbywać  na 
podstawie  średniej  ocen  uzyskanych w  trakcie  studiów  pierwszego  stopnia.  Lista 
rankingowa układana  jest wg zasady – pierwszą pozycję na  liście uzyskuje osoba, 
która ma najwyższą średnią ocen 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  
 
1. Osoby,  które  ukończyły  studia  pierwszego  stopnia  (a  także  studia  jednolite 

magisterskie)  na  innym  kierunku  niż  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, najwyższa 
ocena pierwsze miejsce na liście itd.  

 
 

§ 3 
 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE  
3‐LETNIE  STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA  (LICENCJACKIE)  STACJONARNE  
i NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)   
 
Planuje  się  uruchomienie  trzyletnich  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych 
pierwszego  stopnia  na  kierunku  zarządzanie pod warunkiem uzyskania pozytywnej 
opinii PKA i MNiSzW. 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
 
1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny jest wynik nowej matury – poziom 

podstawowy  lub  rozszerzony  z matematyki  i  jednego  języka  obcego wskazanego 
przez  kandydata.  Wyniki  z  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego  
z  przedmiotu  zdawanego  na  poziomie  podstawowym  lub  rozszerzonym 
przeliczane  są na punkty wg zasady 1% = 1pkt. Gdy przedmiot zdawany  jest na 
poziomie  rozszerzonym,  wyniki  przeliczane  są  na  punkty  wg  zasady:  
1%  =  1,5  pkt.  Łączna  suma  punktów  z matematyki  i  jednego wskazanego  przez 
kandydata języka obcego stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną 
ocen  wyliczanych  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych, 
realizowanych  w  danej  szkole  (oceny  uzyskane  na  maturze  nie  są  wliczane  do 
średniej) na punkty, według zasady że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 
pkt a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt 
a  średnia  5,0  odpowiada  200  pkt. Wyniki  punktowe  uwzględniane  są w  ogólnej 
liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.  
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§ 4 
 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 
3‐LETNIE  STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA  (LICENCJACKIE)  STACJONARNE 
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)  

 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  

 
1. Dla  kandydatów  podstawą  oceny  będzie  wynik  matury  z  części  pisemnej  

–  poziom  podstawowy  lub  rozszerzony  z  języka  polskiego  (przedmiot  A)  
i  dowolnego  przedmiotu  dodatkowego  (przedmiot  B).  Wyniki  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. Kandydat musi pisemnie wskazać przedmiot 
z grupy B, który ma zostać uwzględniony w tworzeniu listy rankingowej za wyniki 
maturalne.  Jeżeli  wskazany  przedmiot  (A  lub  B)  zdawany  był  na  poziomie 
rozszerzonym  i  podstawowym,  kandydat  musi  również  wskazać  wynik,  który 
winien  być  brany pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Pierwszą 
pozycję  na  liście  rankingowej  uzyskuje  osoba,  która ma  najwięcej  punktów,  a w 
dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.  

2. Dla  kandydatów  ze  „starą” maturą  podstawą  oceny  jest wynik matury  z  części 
pisemnej  j.  polskiego  i  części  pisemnej  dowolnego  przedmiotu  dodatkowego. 
Wyniki  z  wyżej  wymienionych  przedmiotów  zostaną  przeliczone  zgodnie  
z zasadą: 

 
Skala ocen (do 1991 roku)  Skala ocen (po 1991 roku) 
5 – 100%  6 – 100% 
4 – 70%  5‐   80% 
3 – 30%  4 – 60% 
  3 – 40% 
  2 – 30% 

 
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: 

 pływanie  na dystansie  50 metrów. Uzyskanie  czasu powyżej  1 min  i  20  s dla 
kobiet  i  1 min  10  s  dla mężczyzn  jest  równoznaczne  z  oceną  niedostateczną  
i  wyeliminowaniem  kandydata  z  dalszego  postępowania  kwalifikacyjnego 
(kandydat wykonuje jedną próbę); 

 bieg na  800 metrów dla kobiet  i  1500 metrów dla mężczyzn. Uzyskanie  czasu 
powyżej  4 min  06  s  dla  kobiet  i  6 min  59  s  dla mężczyzn  jest  równoznaczne  
z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). 
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Dla  osób,  które  uzyskały  rezultaty mieszczące  się w  podanych  powyżej  limitach, 
wyniki  egzaminu  ze  sprawności  fizycznej  są  przeliczane  na  punkty wielobojowe 
(punktacja testu sprawności fizycznej ‐ załącznik nr 1 ‐ Tabela).  
O  pozycji  kandydata  na  liście  rankingowej  decyduje  suma  zdobytych  punktów 
wielobojowych za obie części egzaminu ze sprawności fizycznej. 
Przewodniczący Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  w  porozumieniu  z  Komisją 
Egzaminacyjną określa minimalną liczbę punktów wielobojowych, które stanowią o 
zdanym egzaminie sprawnościowym. Eliminacji z dalszego postępowania ulega nie 
więcej niż 25% kandydatów z najniższą punktacją. 

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 matury i za egzamin ze sprawności fizycznej. 

5. 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.  
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  upoważnionej  zgodnie  z  kpa,  pieczęcie  (jak  
w  dokumentach  wychodzących  z  danej  instytucji).  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). 

 
 
2‐LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 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  wychowanie  fizyczne  lub 
studia  na  kierunku  pokrewnym,  jeżeli  zrealizowały  w  toku  studiów  zakres 
kształcenia  odpowiadający  standardom  kształcenia  na  kierunku  wychowanie 
fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób, wykazujących nie więcej niż cztery 
różnice  programowe  w  stosunku  do  wykazu  przedmiotów  zawartego 
w standardach kształcenia), pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych 
różnic do końca pierwszego roku studiów. Różnice programowe wyznaczane są na 
postawie złożonego przez kandydata w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej planu 
ukończonych  studiów  licencjackich  uwierzytelnionego  podpisem  i  pieczęcią 
kierownika podstawowej  jednostki organizacyjnej (np. dziekana lub dyr. instytutu) 
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właściwej  uczelni.  Różnice  programowe  są  odpłatne  zgodnie  z  Zarządzeniem 
Rektora AWF. 

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na 
kierunek  wychowanie  fizyczne  będzie  się  odbywać  na  podstawie  egzaminu 
testowego  z  zakresu  obejmującego  treści  standardów  kształcenia  na  studiach 
pierwszego stopnia dla tego kierunku.  

3. Ocena  z  egzaminu  będzie  podstawą  sporządzenia  listy  rankingowej wg  zasady, 
najwyższa ocena pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. 

 
 
4‐LETNIE STUDIA TRZECIEGO STOPNIA STACJONARNE  
STUDIA DOKTORANCKIE 
 
Wydziałowa  Komisja  Rekrutacyjna  ds.  Studiów Doktoranckich  dokonuje weryfikacji 
wniosków  i  dokumentów  potwierdzających  posiadane  uprawnienia  do  odbywania 
studiów doktoranckich. 
 
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 
 
1. Rozmowę  kwalifikacyjną  z  kandydatem,  mającą  na  celu  ocenę  zainteresowań 

badawczych i predyspozycji do pracy naukowej, a w szczególności dotyczącą: 
a) przedłożonego  projektu  badawczego  (jego  tematyki,  realności  projektu 

badawczego), 
b) motywacji podjęcia studiów doktoranckich, 
c) dotychczasowych osiągnięć zawodowych, 
d) zainteresowań naukowych i preferencji co do specjalności, 
e) możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską. 
Integralną  częścią  tego  etapu  egzaminu  jest  ocena  zgodności  tematyki  projektu 
z naukami o kulturze fizycznej. 

2. Egzamin z języka obcego. 
3. Wyliczenie ilości punktów za dyplom magisterski. 
4. Wyliczenie ilości punktów za osiągnięcia twórcze i naukowe. 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia doktoranckie 
 
1. Kandydat  za  rozmowę  kwalifikacyjną  oraz  ocenę  zgodności  tematyki  projektu  

z naukami o kulturze  fizycznej może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Wynika 
to  z  faktu,  że  w  skład  komisji  egzaminacyjnej  wchodzi  6  egzaminatorów 
powołanych  przez  dziekana  wydziału  odpowiednim  zarządzeniem,  a  każdy  
z  nich może  przyznać  kandydatowi  za  tę  część  egzaminu  od  0  do  10  punktów 
(punkty przyznane przez poszczególnych egzaminatorów są sumowane): 
- przed  przystąpieniem  do  rozmowy  kwalifikacyjnej  komisja  egzaminacyjna 

(każdy  jej  członek)  ocenia  w  ujęciu  punktowym  zgodność  tematyki  projektu  
z dziedziną nauk o kulturze fizycznej, według kryterium: 
słaba – 0,    średnia – 1,    dobra – 2,    bardzo dobra – 3; 
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- rozmowa  kwalifikacyjna  ma  na  celu  ocenę  złożonego  projektu  rozprawy 
doktorskiej pod względem podjętej przez kandydata  tematyki,  jak  i możliwości 
zrealizowania zamierzonych badań, przeanalizowanie motywacji podejmowania 
studiów  doktoranckich  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zainteresowań 
naukowo  –  badawczych  kandydatów,  a  także  powzięcie  informacji 
szczegółowych o osiągnięciach naukowych  i zawodowych kandydatów. Każdy  
z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za  tę część egzaminu od 0 do 7 
punktów. 

Uzyskanie przez Kandydata za zgodność projektu z naukami o kulturze  fizycznej 
mniejszej  ilości    punktów  niż  10  lub  uzyskanie  za  samą  rozmowę  kwalifikacyjną 
mniejszej ilości punktów niż 17 eliminuje kandydata z dalszego postępowania. 

2. Za  egzamin  z  języka  obcego  (do  wyboru:  język  angielski,  niemiecki,  francuski, 
rosyjski) można otrzymać maksymalnie  30 punktów. Egzamin ma  charakter  testu 
składającego  się  z  20  pytań,  w  tym  10  pytań  po  1  punkt  za  każde  pytanie,  
i 10 pytań po 2 punkty za każde pytanie. Uzyskanie  z tej części egzaminu mniejszej 
ilości  punktów niż 12 eliminuje kandydata z dalszego postępowania. 

3. Kandydat  za  ocenę  na  dyplomie  ukończenia  studiów  magisterskich  otrzymuje 
punkty według następującej skali: 
ocena  5,0  ‐  10 pkt 

4,5  ‐    6 pkt 
4,0  ‐    3 pkt 
3,5  ‐    2 pkt 
3,0  ‐    1 pkt 

 
4. Za osiągnięcia twórcze  i naukowe w formie publikacji kandydat otrzymuje punkty 

zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  pomnożone 
przez współczynnik 3  (Rozporządzenie Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 17.10.2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na działalność statutową – Dz.U. Nr 205, poz. 1489 oraz Komunikaty 
MNiSW  Nr  24/07,  9/08  i  16/09  w  sprawie  uzupełnienia  wykazu  wybranych 
czasopism wraz  z  liczbą  punktów  za  umieszczona w  nich  publikację).  Za  każdą 
publikację w czasopiśmie recenzowanym nie objętym wyżej wymienioną punktacją 
ministerstwa przyznaje się 1 pkt. 

O  ostatecznej  pozycji  kandydata  na  liście  rankingowej  decyduje  suma  punktów 
uzyskanych  za  poszczególne  etapy  postępowania  rekrutacyjnego.  Listę  przyjętych 
ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.  



 

 15

§ 5 
 

KIERUNEK SPORT 
3‐LETNIE STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 

 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
Na kierunek sport mogą starać się  tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną co 
najmniej  III  klasę  sportową w  następujących  dyscyplinach:  biathlon,  łyżwiarstwo 
szybkie, narciarstwo, snowboard, hokej na lodzie, lekka atletyka, piłka nożna. 
 
1. Dla  kandydatów  podstawą  oceny  będzie  wynik  matury  z  części  pisemnej  

–  poziom  podstawowy  lub  rozszerzony  z  języka  polskiego  (przedmiot  A)  
i  dowolnego  przedmiotu  dodatkowego  (przedmiot  B).  Wyniki  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. Kandydat musi pisemnie wskazać przedmiot 
z grupy B, który ma zostać uwzględniony w tworzeniu listy rankingowej za wyniki 
maturalne.  Jeżeli  wskazany  przedmiot  (A  lub  B)  zdawany  był  na  poziomie 
rozszerzonym  i  podstawowym,  kandydat  musi  również  wskazać  wynik,  który 
winien  być  brany pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Pierwszą 
pozycję  na  liście  rankingowej  uzyskuje  osoba,  która  ma  najwięcej  punktów,  
a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.  

2. Dla  kandydatów  ze  „starą” maturą  podstawą  oceny  jest wynik matury  z  części 
pisemnej  j.  polskiego  i  części  pisemnej  dowolnego  przedmiotu  dodatkowego. 
Wyniki  z  wyżej  wymienionych  przedmiotów  zostaną  przeliczone  zgodnie  
z zasadą: 

 
Skala ocen (do 1991 roku)  Skala ocen (po 1991 roku) 
5 – 100%  6 ‐ 100% 
4 – 70%  5 ‐  80% 
3 – 30%  4 ‐ 60% 
  3 ‐ 40% 
  2 ‐ 30% 

 
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: 

 pływanie  na dystansie  50 metrów. Uzyskanie  czasu powyżej  1 min  i  20  s dla 
kobiet  i  1 min  10  s  dla mężczyzn  jest  równoznaczne  z  oceną  niedostateczną 
i  wyeliminowaniem  kandydata  z  dalszego  postępowania  kwalifikacyjnego 
(kandydat wykonuje jedną próbę); 

 bieg na 800 metrów dla kobiet  i 1500 metrów dla mężczyzn). Uzyskanie  czasu 
powyżej  4 min  06  s  dla  kobiet  i  6 min  59  s  dla mężczyzn  jest  równoznaczne  
z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). 
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Dla  osób,  które  uzyskały  rezultaty mieszczące  się w  podanych  powyżej  limitach, 
wyniki  egzaminu  ze  sprawności  fizycznej    są przeliczane na punkty wielobojowe 
(punktacja testu sprawności fizycznej ‐ załącznik nr 1 ‐ Tabela).  
O  pozycji  kandydata  na  liście  rankingowej  decyduje  suma  zdobytych  punktów 
wielobojowych za obie części egzaminu ze sprawności fizycznej. 

4. Przewodniczący Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej w  porozumieniu  z  Komisją. 
Egzaminacyjną określa minimalną liczbę punktów wielobojowych, które stanowią o 
zdanym egzaminie sprawnościowym. Eliminacji z dalszego postępowania ulega nie 
więcej niż 25% kandydatów z najniższą punktacją. 

5. 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 matury i za egzamin ze sprawności fizycznej. 

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. 
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  upoważnionej  zgodnie  z  kpa,  pieczęcie  (jak  
w  dokumentach  wychodzących  z  danej  instytucji).  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). 

7. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  szczebla  centralnego  z  roku  2011  i  2012  z  literatury 
i języka polskiego lub biologii, fizyki, chemii, geografii i nautologii, historii, wiedzy 
o  Polsce  i  świecie  współczesnym  lub  wiedzy  ekologicznej,  po  złożeniu 
odpowiedniego  zaświadczenia  i  po  zdaniu  egzaminu  sprawnościowego  lub 
zwolnienia z egzaminu sprawnościowego (patrz pkt. 6), będą przyjęci na studia.  

 
 

§ 6 
 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA 
3‐LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE (LICENCJACKIE) 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 
 
•  Egzamin ze sprawności fizycznej:  
  Pływanie – I część  
  Bieg na 800 m dla kobiet i 1500 m dla mężczyzn – II część 
•  Wynik  nowej  matury  na  poziomie  podstawowym  lub  rozszerzonym  z  biologii, 

chemii  lub  fizyki;  a  dla  kandydatów  ze  starą  maturą  wynik  matury  z  części 
pisemnej z biologii, fizyki lub chemii. 
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Pływanie  –  kandydat  winien  przepłynąć  dystans  50  m  (start  dowolny  –  skok  ze 
słupka  lub  start  z  wody,  sposób  pływania  jest  dowolny  –  można  płynąć  jednym 
stylem  cały dystans  lub dwoma,  trzema  itd. zmieniając  styl w  trakcie pokonywania 
dystansu) w  czasie  nie  dłuższym  niż  1 min  10  s  dla  kobiet  i  1 min  dla mężczyzn. 
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 mężczyzn  –  aby  zdać  tę  część  egzaminu 
sprawnościowego należy przebiec dystans w  czasie nie dłuższym niż  3 min  30  s dla 
kobiet  i  5  min  55  s  dla  mężczyzn.  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 z nową maturą 

Ocenie podlega wynik nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – z 
jednego  spośród  trzech  przedmiotów:  biologia,  fizyka,  lub  chemia. Wynik  z  części 
pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym 
przeliczany  jest na punkty według  zasady  1%=1pkt.  Jeśli przedmiot  jest  zdawany na 
poziomie  rozszerzonym wynik przeliczany  jest na punkty według zasady 1%=1,5pkt. 
Liczba  punktów  z  przedmiotu  będzie  podstawą  do  sporządzenia  listy  rankingowej. 
Pierwszą pozycję na  liście  rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów,  
a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. 
 
Kandydaci ze starą maturą 

Ocenie  podlega  wynik  matury  uzyskany  z  części  pisemnej  jednego  
z  przedmiotów  kwalifikacyjnych:  biologii,  fizyki  lub  chemii,  przeliczany  według 
zasady: oceny uzyskane na maturze do 1991 roku; 5.0=100%; 4.0=70%; 3.0=30%; oceny 
uzyskane na maturze po 1991 roku; 6.0=100%; 5.0=80%; 4.0=75%; 3.0=50%; 2.0=30%. 

Klasa  sportowa  mistrzowska  w  dyscyplinach  olimpijskich  i  I  klasa  sportowa  
w  następujących  dyscyplinach:  badminton,  gimnastyka,  judo,  kajakarstwo  górskie, 
koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo, piłka nożna, 
piłka  ręczna,  piłka  siatkowa,  pływanie,  snowboard,  szermierka,  wioślarstwo  
– zwalniają kandydata z egzaminu sprawnościowego. 
Zaświadczenia  o  posiadanej  klasie  sportowej  wydają  Polskie  Związki  Sportowe. 
Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, okres 
ważności klasy sportowej, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy 
sportowej, podstawę nadania klasy  sportowej  (za  jakie osiągnięcia  sportowe), podpis  
i  pieczęć  prezesa,  sekretarza  generalnego  lub  osoby  upoważnionej  zgodnie  z  kpa, 
pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). 
Klasa mistrzowska zwalnia z  egzaminu  sprawnościowego przez dwa  lata od daty 
jej  uzyskania  (do  końca  roku  kalendarzowego)  a  I  klasa  sportowa  zwalnia  z 
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egzaminu  sprawnościowego  przez  rok  od  daty  jej  uzyskania  (do  końca  roku 
kalendarzowego). 
 
Ostateczny ranking 

O  ostatecznej  pozycji  kandydata  na  liście  (dla wszystkich  rodzajów matur), 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 postępowania rekrutacyjnego. 
 
KIERUNEK FIZJOTERAPIA 
2‐LETNIE  STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA  (MAGISTERSKIE)  ‐  STACJONARNE  
I  NIESTACJONARNE  (ZAOCZNE)  DLA  ABSOLWENTÓW  STUDIÓW 
PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA Z TYTUŁEM LICENCJATA 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
 
Egzamin teoretyczny  

Kandydaci  zdają  test  z  podstaw  fizjoterapii  oraz  teorii  i  praktyki  fizjoterapii  z 
zakresu studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Zdający otrzymuje 1 pkt. za każdą 
poprawną  odpowiedź. Brak  odpowiedzi,  odpowiedź  nieprawidłowa  lub  zaznaczenie 
kilku odpowiedzi – 0 pkt. 

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 (wynik z testu). 

 
 

§ 7 
 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA 
3‐LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE  
I NIESTACJONARNE 
 
Planuje  się  uruchomienie  trzyletnich  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych 
pierwszego  stopnia  na  kierunku  terapia  zajęciowa  pod  warunkiem  uzyskania 
pozytywnej opinii PKA i MNiSzW. 

 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 
 
1. Kandydaci z nową maturą 

Ocenie  podlega  wynik  nowej matury  –  poziom  podstawowy  lub  rozszerzony  z 
przedmiotu  biologia. Wynik  z  części  pisemnej  egzaminu maturalnego  z  przedmiotu 
zdawanego  na  poziomie  podstawowym  przeliczany  jest  na  punkty  według  zasady 
1%=1pkt.  Jeśli przedmiot  jest zdawany na poziomie  rozszerzonym wynik przeliczany 
jest  na  punkty  według  zasady  1%=1,5pkt.  Liczba  punktów  z  przedmiotu  będzie 
podstawą do  sporządzenia  listy  rankingowej. Pierwszą pozycję na  liście  rankingowej 
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uzyskuje  osoba,  która  ma  najwięcej  punktów,  a  w  dalszej  kolejności  osoby  od 
najwyższej do najniższej liczby punktów. 
 
2. Kandydaci ze starą maturą 

Ocenie podlega średni wynik matury uzyskany ze wszystkich przedmiotów z części 
pisemnej,  przeliczany  według  zasady:  oceny  uzyskane  na  maturze  do  1991  roku; 
5.0=100%;  4.0=70%;  3.0=30%;  oceny  uzyskane  na  maturze  po  1991  roku;  6.0=100%; 
5.0=80%; 4.0=75%; 3.0=50%; 2.0=30%. 
 
Ostateczny ranking 

O  ostatecznej  pozycji  kandydata  na  liście  (dla  wszystkich  rodzajów  matur),  
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 postępowania rekrutacyjnego. 
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Załącznik nr 1. 
 
Tabela 1. Punktacja testu sprawności fizycznej 

Liczba 
punktów 

Pływanie 
(kobiety) 
[min:sek] 

Bieg na 800 m 
(kobiety) 
[min:sek] 

Pływanie 
(mężczyźni) 
[min:sek] 

Bieg na 1500 m 
(mężczyźni) 
[min:sek] 

1   1:20,00  4:06,00  1:10,00   6:59,00 

2   1:18,00  4:04,93  1:09,00   6:57,23 
3   1:16,00  4:03,86  1:08,00   6:55,46 
4   1:14,50  4:02,79  1:07,00   6:53,69 
5   1:13,00  4:01,72  1:06,00   6:51,92 
6   1:12,10  4:00,65  1:05,00   6:50,15 
7   1:11,20  3:59,58  1:04,00   6:48,38 
8   1:10,30  3:58,51  1:03,00   6:46,61 
9   1:09,40  3:57,44  1:02,00   6:44,84 
10   1:08,50  3:56,37  1:01,00   6:43,07 
11   1:07,60  3:55,30  1:00,00   6:41,30 
12   1:06,70  3:54,23  0:59,00   6:39,53 
13   1:05,80  3:53,16  0:58,00   6:37,76 
14   1:04,90  3:52,09  0:57,00   6:35,99 
15   1:04,00  3:51,02  0:56,00   6:34,22 
16   1:03,20  3:49,95  0:55,00   6:32,45 
17   1:02,40  3:48,88  0:54,50   6:30,68 

18   1:01,60  3:47,81  0:54,00   6:28,91 
19   1:00,80  3:46,74  0:53,50   6:27,14 
20   1:00,00  3:45,67  0:53,00   6:25,37 
21   0:59,30  3:44,60  0:52,50   6:23,60 
22   0:58,60  3:43,53  0:52,00   6:21,83 
23   0:57,90  3:42,46  0:51,50   6:20,06 
24   0:57,20  3:41,39  0:51,00   6:18,29 
25   0:56,50  3:40,32  0:50,50   6:16,52 
26   0:55,80  3:39,25  0:50,00   6:14,75 
27   0:55,20  3:38,18  0:49,50   6:12,98 
28   0:54,60  3:37,11  0:49,00   6:11,21 
29   0:54,00  3:36,04  0:48,50   6:09,44 
30   0:53,60  3:34,97  0:48,00   6:07,67 
31   0:53,20  3:33,90  0:47,50   6:05,90 
32   0:52,90  3:32,83  0:47,00   6:04,13 
33   0:52,60  3:31,76  0:46,50   6:02,36 
34   0:52,30  3:30,69  0:46,00   6:00,59 
35   0:52,00  3:29,62  0:45,50   5:58,82 
36   0:51,70  3:28,55  0:45,00   5:57,05 
37   0:51,40  3:27,48  0:44,50   5:55,28 
38   0:51,10  3:26,41  0:44,00   5:53,51 
39   0:50,80  3:25,34  0:43,50   5:51,74 
40   0:50,50  3:24,27  0:43,00   5:49,97 
41   0:50,20  3:23,20  0:42,70   5:48,20 
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42   0:49,90  3:22,13  0:42,40   5:46,43 
43   0:49,60  3:21,06  0:42,10   5:44,66 
44   0:49,30  3:19,99  0:41,80   5:42,89 
45   0:49,00  3:18,92  0:41,50   5:41,12 
46   0:48,70  3:17,85  0:41,20   5:39,35 
47   0:48,40  3:16,78  0:40,90   5:37,58 
48   0:48,10  3:15,71  0:40,60   5:35,81 
49   0:47,80  3:14,64  0:40,30   5:34,04 
50   0:47,50  3:13,57  0:40,00   5:32,27 
51   0:47,20  3:12,50  0:39,80   5:30,50 
52   0:46,90  3:11,43  0:39,60   5:28,73 
53   0:46,60  3:10,36  0:39,40   5:26,96 
54   0:46,30  3:09,29  0:39,20   5:25,19 
55   0:46,00  3:08,22  0:39,00   5:23,42 
56   0:45,70  3:07,15  0:38,80   5:21,65 
57   0:45,40  3:06,08  0:38,60   5:19,88 
58   0:45,10  3:05,01  0:38,40   5:18,11 
59   0:44,80  3:03,94  0:38,20   5:16,34 
60   0:44,50  3:02,87  0:38,00   5:14,57 
61   0:44,20  3:01,80  0:37,80   5:12,80 
62   0:43,90  3:0,730  0:37,60   5:11,03 
63   0:43,60  2:59,66  0:37,40   5:09,26 
64   0:43,30  2:58,59  0:37,20   5:07,49 
65   0:43,00  2:57,52  0:37,00   5:05,72 
66   0:42,70  2:56,45  0:36,80   5:03,95 
67   0:42,40  2:55,38  0:36,60   5:02,18 
68   0:42,10  2:54,31  0:36,40   5:00,41 
69   0:41,80  2:53,24  0:36,20   4:58,64 
70   0:41,50  2:52,17  0:36,00   4:56,87 
71   0:41,20  2:51,10  0:35,80   4:55,10 
72   0:40,90  52:0,03  0:35,60   4:53,33 
73   0:40,60  42:8,96  0:35,40   4:51,56 
74   0:40,30  2:47,89  0:35,20   4:49,79 
75   0:40,00  2:46,82  0:35,00   4:48,02 
76   0:39,80  2:45,75  0:34,80   4:46,25 
77   0:39,60  2:44,68  0:34,60   4:44,48 
78   0:39,40  2:43,61  0:34,40   4:42,71 
79   0:39,20  2:42,54  0:34,20   4:40,94 
80   0:39,00  2:41,47  0:34,00   4:39,17 
81   0:38,80  2:40,40  0:33,80   4:37,40 
82   0:38,60  2:39,33  0:33,60   4:35,63 
83   0:38,40  2:38,26  0:33,40   4:33,86 
84   0:38,20  2:37,19  0:33,20   4:32,09 
85   0:38,00  2:36,12  0:33,00   4:30,32 
86   0:37,80  2:35,05  0:32,80   4:28,55 
87   0:37,60  2:33,98  0:32,60   4:26,78 
88   0:37,40  2:32,91  0:32,40   4:25,01 
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89   0:37,20  2:31,84  0:32,20   4:23,24 
90   0:37,00  2:30,77  0:32,00   4:21,47 
91   0:36,80  2:29,70  0:31,80   4:19,70 
92   0:36,60  2:28,63  0:31,60   4:17,93 
93   0:36,40  2:27,56  0:31,40   4:16,16 
94   0:36,20  2:26,49  0:31,20   4:14,39 
95   0:36,00  2:25,42  0:31,00   4:12,62 
96   0:35,80  2:24,35  0:30,80   4:10,85 
97   0:35,60  2:23,28  0:30,60   4:09,08 
98   0:35,40  2:22,21  0:30,40   4:07,31 
99   0:35,20  2:21,14  0:30,20   4:05,54 
100   0:35,00  2:20,07  0:30,00   4:03,77 

 
 

 


