
UCHWAŁY 
 
SENATU  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 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 § 36 Statutu 
Uczelni, Senat podjął następujące uchwały: 
 
 
17/IV/2012 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 41 członków 
Senatu,  obecnych  30  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  29  członków 
Senatu, 1 osoba wstrzymała  się od głosu, głosów  sprzeciwu nie było) podjął uchwałę  
o  wyrażeniu  zgody  na  zbycie  nieruchomości  przy  ul.  Rogozińskiego  12  
w  Krakowie  (działki  o  numerach  106/2,  107/1,  108/1  o  łącznej  powierzchni  
0,2389  ha).  Senat  wraził  zgodę  na  zawarcie  przez  władze  Uczelni  umowy 
sprzedaży  wyżej  wymienionych  działek  za  cenę  8.250.000,  zł  (słownie:  osiem 
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych‐‐‐‐‐‐). 
 
18/IV/2012 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 41 członków 
Senatu,  obecnych  30  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  29  członków 
Senatu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów sprzeciwu nie było) podjął uchwałę, 
na  podstawie  art.  169,  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) na wniosek Rad 
Wydziałów:  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu,  Rehabilitacji  Ruchowej  oraz 
Turystyki  i  Rekreacji  o  warunkach  i  trybie  rekrutacji,  w  tym  prowadzonej  
w  drodze  elektronicznej,  dla  poszczególnych  kierunków  studiów,  które  będą 
obowiązywać w trakcie rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014. 
 
19/IV/2012 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 41 członków 
Senatu,  obecnych  30  członków Senatu,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  29  członków 
Senatu, 1 osoba wstrzymała  się od głosu, głosów  sprzeciwu nie było) podjął uchwałę 
zgodnie  z  art.  161, ust.  1 ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym  i  zatwierdził  „Regulamin  studiów  pierwszego  i  drugiego  stopnia  
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”. 
 
20/IV/2012 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 30  członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 30, głosów  sprzeciwu 
i  głosów wstrzymujących  się  nie  było)  podjął  uchwałę  zgodnie  z  art.  196,  ust.  6 
ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  zatwierdził 
„Regulamin  studiów  doktoranckich  Akademii  Wychowania  Fizycznego  
w Krakowie”. 
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21/IV/2012 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 30  członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 30, głosów  sprzeciwu 
i głosów wstrzymujących się nie było) zatwierdził, na wniosek Dziekana Wydziału 
Rehabilitacji  Ruchowej,  projekt  efektów  kształcenia  (KRK)  dla  kierunku: 
„fizjoterapia”. 
 
22/IV/2012 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 30  członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 30, głosów  sprzeciwu  
i głosów wstrzymujących się nie było) zatwierdził, na wniosek Dziekana Wydziału 
Turystyki  i  Rekreacji,  projekt  efektów  kształcenia  (KRK)  dla  kierunku: 
„turystyka i rekreacja”. 
 
23/IV/2012 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 30  członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 30, głosów  sprzeciwu 
i głosów wstrzymujących się nie było), zgodnie z § 68, ust. 3 Statutu Uczelni powołał 
dr  hab.  prof.  nadzw.  Mariana  BUKOWCA  na  zastępcę  przewodniczącego 
komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich. 
 
24/IV/2012 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 30  członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 30, głosów  sprzeciwu 
i głosów wstrzymujących się nie było) powołał zgodnie z: 

1) § 80 ust. 3 pkt. 1 do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla  studentów, 
nauczycieli akademickich: dr hab. prof. nadzw. Weronikę Wronę‐Wolny, 
dr Magdalenę Majer, dr Pawła Różyckiego; 

2) § 80 ust. 3 pkt. 2 do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla  studentów, 
studentów – Adriannę Klucznik, Szymona Mikutę, Agnieszkę Chycko, 
Katarzynę Badurę, Kingę Zawieruchę, Piotra Skubińskiego; 

3) §  81  ust.  2  do  komisji  dyscyplinarnej  dla  doktorantów,  uczestników 
studiów doktoranckich: Magdalenę Górnisiewicz, Magdalenę Górowską, 
Paulinę Janowiec‐Kapłon, Dominikę Zapotoczną; 

4) §  81  ust.  3  do  odwoławczej  komisji  dyscyplinarnej  dla  doktorantów, 
uczestników  studiów  doktoranckich:  Katarzynę  Supernat,  Andrzeja 
Markowskiego, Annę Dziad. 

 
25/IV/2012 – SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 41 członków Senatu, 
obecnych 30  członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 30, głosów  sprzeciwu 
i głosów wstrzymujących się nie było) bez zastrzeżeń poparł stanowisko sprzeciwu 
Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie 
deregulacji niektórych zawodów. 
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26/IV/2012 – SENAT większością głosów (uprawnionych do głosowania 41 członków 
Senatu, głosowało 24 członków Senatu, za – 14 członków Senatu, przeciw ‐ 9 członków,  
1 osoba wstrzymała się od głosu) wydał pozytywną opinię, na wniosek Kanclerza, 
w  sprawie  restrukturyzacji  zatrudnienia  w  grupie  pracowników  niebędących 
nauczycielami  akademickimi  podległych  Kanclerzowi:  portierów, 
konserwatorów i pomocniczych pracowników obsługi. 
 
 
 
 

                   Przewodniczący Senatu 
                   (‐) Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwał  
z 26 kwietnia 2012 roku  

 
Warunki  i  tryb  rekrutacji, w  tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów, które będą 
obowiązywać w trakcie rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 
Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2013/2014 

przyjęte uchwałą  nr 18/IV/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  
w dniu 26 kwietnia 2012 roku,  

 
STUDIA STACJONARNE 

KIERUNEK  

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

SPORT  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) 

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 
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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 pod warunkiem 
uzyskania zgody 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. 

4. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną. 

 
 

§ 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  dowolnego  przedmiotu  (przedmiot  A  – 
jeden  przedmiot  do  wyboru)  i  języka  obcego:  angielski,  niemiecki,  francuski, 
rosyjski,  hiszpański  lub włoski  (przedmiot  B  –  jeden  język  do wyboru). Wyniki  z 
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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 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 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.  

3. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  szczebla  centralnego  z  2012  i  2013  roku  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. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną. 

 
 
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.  
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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  kierunek  turystyka  i  rekreacja  będzie  się  odbywać  na 
podstawie  średniej  ocen  uzyskanych  na  studiach  pierwszego  stopnia,  zgodnie  z 
przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem  [średnia arytmetyczna ocen  (do 
dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się 
zaliczeniem  z  oceną,  przewidzianych  planem  studiów,  uwzględnia  oceny 
niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się 
oceny  uzyskanej  z  pracy  dyplomowej  i  egzaminu  dyplomowego].  Średnia  ocen 
będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia 
– pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal 
ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej 
w AWF w Krakowie. 

5. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny,  kandydat  będzie  również mógł  dokonać  opłaty  rekrutacyjnej  drogą 
elektroniczną. 

 
 
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.  

4. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną. 
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§ 3 
 
KIERUNEK ZARZĄDZANIE  
3‐LETNIE  STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA  (LICENCJACKIE)  STACJONARNE  
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 
 
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 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  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.  

3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2012 i 2013 roku z matematyki, 
wiedzy  o  Polsce  i  świecie  współczesnym  lub  języka  obcego  ‐  po  złożeniu 
odpowiedniego zaświadczenia ‐ będą przyjmowani na studia. 

4. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  

 
 

§ 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 
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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.  

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). 

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, 
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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). 

6. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  szczebla  centralnego  z  roku  2012  i  2013  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; 

7. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  

 
 
2‐LETNIE  STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA  STACJONARNE  DLA 
ABSOLWENTÓW  STUDIÓW  PIERWSZEGO  STOPNIA  KIERUNKU 
WYCHOWANIE FIZYCZNE I KIERUNKÓW POKREWNYCH  
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
 

6. 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) 
właściwej  uczelni.  Różnice  programowe  są  odpłatne  zgodnie  z  Zarządzeniem 
Rektora AWF. 

7. 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.  

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

9. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  
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2‐LETNIE  STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA  NIESTACJONARNE  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,  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  dla  studiów  pierwszego  stopnia  kierunku  wychowanie 
fizyczne  (www.mnisw.gov.pl),  pod  warunkiem  złożenia  deklaracji  
o  uzupełnieniu  tych  różnic  do  końca  pierwszego  roku  studiów.  Różnice 
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  arytmetyczna  ocen  (do  dwóch  miejsc  po 
przecinku)  z  egzaminów  i  zaliczeń  z przedmiotów  kończących  się  zaliczeniem  z 
oceną,  przewidzianych  planem  studiów,  uwzględnia  oceny  niedostateczne 
uzyskane  w  ciągu  okresu  studiów  I  stopnia;  do  średniej  nie  wlicza  się  oceny 
uzyskanej  z  pracy  dyplomowej  i  egzaminu  dyplomowego].  Średnia  ocen  będzie 
podstawą  sporządzenia  listy  rankingowej  według  zasady,  najwyższa  średnia  – 
pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal 
ocen,  średnia  zostanie  przeliczona  proporcjonalnie  do  zakresu  skali  ocen 
stosowanej w AWF w Krakowie. 

3. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  

 
§ 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)  
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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.  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). 

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. 
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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  2012  i  2013  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.  

8. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  

 
§ 6 
 

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 ocenę na dyplomie magisterskim. 
4. Wyliczenie ilości punktów za osiągnięcia twórcze i naukowe. 
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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; 

- 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. 
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 

 
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  5  listopada  2010  roku  w  sprawie  kryteriów  i  trybu  przyznawania  oraz 
rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalność statutową 
–  (Dz.U.  Nr  218,  poz.  1438  z  późn.  zm.)  oraz  Komunikaty MNiSW  w  sprawie 
uzupełnienia  wykazu  wybranych  czasopism  wraz  z  liczbą  punktów  za 
umieszczoną w nich publikację).  
Za każdą publikację w czasopiśmie recenzowanym nie objętym wyżej wymienioną 
punktacją ministerstwa przyznaje się 1 pkt. 
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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.  

4. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  

 
§ 7 
 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA 
3‐LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE (LICENCJACKIE) 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 
 
1. Egzamin ze sprawności fizycznej do wyboru:  

Pływanie – lub bieg  
2. 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. 

 
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 egzamin sprawnościowy (zmieścili się w podanych limitach 
czasowych)  lub  zostali  z  niego  zwolnieni  ,  są  dopuszczeni  do  dalszej  części 
postępowania kwalifikacyjnego polegającej na ocenie wyników egzaminu maturalnego  
 
3. 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.  
Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2012i 2013 roku z biologii, fizyki lub 
chemii  ‐  po  złożeniu  odpowiedniego  zaświadczenia  i  po  zdaniu  egzaminu 
sprawnościowego ‐ będą przyjmowani na studia. 
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4. 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;  

bardzo dobry=100pkt; dobry=70pkt dostateczny=30pkt  
oceny uzyskane na maturze po 1991 roku; celujący=100pkt; bardzo dobry=80pkt; 

dobry=60pkt; dostateczny=40pkt; dopuszczający =30pkt. 
Na podstawie wyników  nowej  i  starej matury  tworzona  jest  jedna  lista  rankingowa.  
O  ostatecznej  pozycji  kandydata  na  liście  rankingowej, wg  której  podejmowana  jest 
przez WKR decyzja o przyjęciu na  studia, w  ramach planowanej przez  senat uczelni 
liczby  miejsc  decyduje  pozycja  rangowa  za  część  teoretyczną  postępowania 
rekrutacyjnego.  
5. Klasa  sportowa  mistrzowska  międzynarodowa,  klasa  mistrzowska  lub  I  klasa 

sportowa  w  dyscyplinach  olimpijskich  –  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). 

6. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  

 
 
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  
 
1. Kandydaci  zdają  test  z  podstaw  fizjoterapii  oraz  teorii  i  praktyki  fizjoterapii  

z  zakresu  studiów pierwszego  stopnia  (licencjackich). Test  składa  się  z  50 pytań. 
Zdający  otrzymuje  1  pkt.  za  każdą  poprawną  odpowiedź.  Brak  odpowiedzi, 
odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie kilku odpowiedzi – 0 pkt. 

2. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  

3. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  
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§ 8 
 

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  zgody 
MNiSzW. 

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

Ocenie  podlega  wynik  nowej  matury  –  poziom  podstawowy  lub  rozszerzony  
z  przedmiotu  biologia  lub  wiedz  o  społeczeństwie.  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. 
Laureaci  i  finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2012  i 2013 roku z biologii  lub 
wiedzy  o  społeczeństwie  ‐  po  złożeniu  odpowiedniego  zaświadczenia  ‐  będą 
przyjmowani na studia. 

 
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; bardzo dobry=100pkt; dobry=70pkt dostateczny=30pkt  
oceny uzyskane  na maturze po  1991  roku;  celujący=100pkt;  bardzo dobry=80pkt; 
dobry=60pkt; dostateczny=40pkt; dopuszczający =30pkt. 
Średni wynik zostanie obliczony przez podzielenie sumy punktów uzyskanych ze 
wszystkich przedmiotów części pisemnej prze liczbę zdawanych przedmiotów. Na 
podstawie wyników nowej i starej matury tworzona jest jedna lista rankingowa. 

3. Kandydaci  będą  rejestrowali  się  na  studia  tylko  poprzez  Elektroniczny  System 
Rekrutacyjny, kandydat będzie  również mógł dokonać opłaty  rekrutacyjnej drogą 
elektroniczną.  
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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  3:00,73  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  2:50,03  0:35,60   4:53,33 
73   0:40,60  2:48,96  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 
89   0:37,20  2:31,84  0:32,20   4:23,24 
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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 
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Załącznik nr 2 do Uchwał  
z 26 kwietnia 2012 roku  

 
 

REGULAMIN 
STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA  
W KRAKOWIE 

 
 

I. Przepisy ogólne 
 

§ 1  
 

1. Regulamin  studiów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie, zwanej dalej Akademią, określa organizację i tok studiów pierwszego i 
drugiego stopnia dla wszystkich kierunków i form studiów w Akademii oraz prawa 
i obowiązki studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

2. Przyjęcie  na  studia  pierwszego  i  drugiego  stopnia  w  Akademii  następuje  na 
zasadach i w trybie określonym w uchwale Senatu o zasadach rekrutacji. 

 
§ 2 
 

1. Decyzje  w  sprawach  studenckich  objętych  regulaminem  studiów  podejmuje  
w pierwszej instancji Dziekan lub upoważniony przez niego Prodziekan. 

2. Organem odwoławczym od decyzji Dziekana (lub upoważnionego Prodziekana) w 
sprawach,  o  których  mowa  w  ust.  1,  jest  Rektor  lub  upoważniony  przez  niego 
Prorektor. 

 
II. Organizacja studiów 

 
§ 3 
 

1. Akademia prowadzi: 
1) studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego 

licencjata, 
2) studia drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra. 
2. W toku studiów pierwszego i drugiego stopnia studenci mogą uzyskiwać także inne 

tytuły zawodowe, po spełnieniu wymagań wynikających z odrębnych przepisów. 
3. Studia w Akademii prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 
4. Akademia może uczestniczyć w międzyuczelnianym i międzynarodowym systemie 

studiów. Zasady i tryb tych studiów określają odrębne umowy pomiędzy Akademią 
a zainteresowanymi jednostkami. 
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§ 4 
 

1. Studia  realizowane  są według  planów  i  programów  zatwierdzonych  przez  Rady 
Wydziałów, w  trybie określonym przez ustawę – Prawo o  szkolnictwie wyższym. 
Plany  studiów  określają  przedmioty,  czas  trwania,  zasady  i  formy  ich  zaliczania 
oraz ich wartość punktową ECTS. 

2. Senat  Akademii  określa  planowane  efekty  kształcenia  dla  każdego  kierunku  
i poziomu studiów, których osiągnięcie jest warunkiem ukończenia studiów. 

3. Plany  i  programy  studiów  (sylabusy)  podawane  są  do  wiadomości  studentów 
poprzez  publikację  na  stronie  internetowej Akademii,  nie  później  niż  do  31 maja 
roku  rozpoczynającego  cykl  kształcenia.  W  ten  sam  sposób  podawane  są  do 
wiadomości planowane efekty kształcenia. 

4. Do 31 maja każdego roku publikowany jest przez Dziekana katalog przedmiotów na 
dany  rok  akademicki  z  opisami  efektów  kształcenia  oraz  liczbą  punktów  ECTS 
(przewodnik ECTS).  

 
§ 5 
 

1. Rok akademicki  rozpoczyna  się 1 października  i  trwa do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. 

2. Na wniosek Dziekana, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, Rektor może 
wyrazić zgodę na  realizację części zajęć planowanych w  roku akademickim przed  
1 października.  Informacja o  takich zajęciach powinna być podana do wiadomości 
studentów przed 31 maja. 

3. Rok akademicki obejmuje semestr zimowy i semestr letni, w ramach których planuje 
się: 
1) do 15 tygodni zajęć dydaktycznych, 
2) sesje egzaminacyjne, wolne od innych zajęć dydaktycznych, 
3) obozy i praktyki, 
4) wakacje letnie, ferie zimowe i świąteczne oraz przerwy semestralne. 

4. Szczegółowe  terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktycznych,  sesji 
egzaminacyjnych,  obozów,  praktyk,  wakacji,  ferii  i  przerw  semestralnych  ustala 
Dziekan, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego i podaje do wiadomości na 
stronie internetowej Akademii do 31 maja każdego roku.  

5. Zaliczenia  przedmiotów,  w  tym  zaliczenia  z  oceną,  odbywają  się  do  ostatniego 
tygodnia  zajęć  dydaktycznych.  W  uzasadnionych  przypadkach  Dziekan  może 
wyrazić  zgodę  na  wyznaczenie  późniejszego  terminu  zaliczenia  i  objęcia  tego 
terminu harmonogramem sesji egzaminacyjnej.  

6. Harmonogram  sesji  egzaminacyjnej,  obejmujący  terminy  zasadnicze  
i  poprawkowe,  ustala  Dziekan,  po  zasięgnięciu  opinii  samorządu  studenckiego,  
i  podaje  do  wiadomości  studentów  nie  później  niż  4  tygodnie  przed  jej 
rozpoczęciem. 
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§ 6 
 

1. Rozkład  zajęć  na  semestr  zimowy, wraz  z  nazwiskami    osób  przewidzianych  do 
prowadzenia zajęć, dokonujących  ich zaliczeń  i egzaminujących, podawany  jest na 
stronie internetowej Akademii do 31 lipca, a na semestr letni do 15 stycznia każdego 
roku. W ten sam sposób podawane są zmiany rozkładu i obsady zajęć. 

2. Program  realizacji  zajęć  (przedmiotu,  modułu),  wraz  z  wykazem  źródeł  oraz 
warunkami  zaliczeń  i  egzaminów,  podawany  jest  przez  prowadzącego  zajęcia  
w  pierwszym  tygodniu  zajęć  i  udostępniany  studentom  na  stronie  internetowej 
Akademii. 

3. W  przypadku,  gdy  dokonanie  zaliczenia  lub  przeprowadzenie  egzaminu  przez 
prowadzącego  zajęcia  w  terminie  określonym  regulaminem  nie  jest  możliwe, 
zaliczenia dokonuje  lub  egzamin przeprowadza kierownik  zakładu  lub wskazany 
przez  niego  inny  nauczyciel  akademicki.  Gdy  przeszkoda  dotyczy  kierownika 
zakładu, zaliczającego lub egzaminatora wyznacza kierownik katedry lub dziekan. 

 
§ 7 
 

W  celu  usprawnienia  dydaktyki  i  wychowania  w  Akademii,  Dziekan  może,  
w  porozumieniu  z  organem  samorządu  studenckiego,  powołać  spośród  nauczycieli 
akademickich  opiekunów  poszczególnych  roczników  studentów.  Prawa  i  obowiązki 
opiekuna roku określa Dziekan. 

 
§ 8 
 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć  tłumacze  języka migowego, a  także asystenci osób 
ruchowo  niepełnosprawnych  i  osób  niewidomych.  Osoby  pomagające 
niepełnosprawnym  studentom winny posiadać  zgodę Dziekana na uczestniczenie  
w zajęciach. 

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności należy w miarę możliwości zapewnić 
odpowiednie warunki odbywania zajęć, w szczególności ich zaliczania. 

3. Student  niepełnosprawny  może,  w  uzasadnionych  przypadkach  i  za  zgodą 
prowadzącego  zajęcia,  utrwalać  treść  zajęć  na własny  użytek  z wykorzystaniem 
urządzeń technicznych lub z pomocą osób pomagających. 

 
III. Prawa i obowiązki studenta 

 
§ 9 
 

Student ma prawo do: 
1) rozwijania  własnych  zainteresowań  naukowych  oraz  korzystania  w  tym  celu  

z  pomieszczeń  dydaktycznych,  urządzeń  i  środków  Akademii  oraz  z  pomocy 
nauczycieli akademickich i organów Akademii,  

2) zrzeszania  się  w  kołach  naukowych  oraz  uczestniczenia  w  pracach  naukowych, 
rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Akademii,  
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3) rozwijania  zainteresowań  sportowych,  kulturalnych  i  turystycznych,  korzystania  
w tym celu z urządzeń i środków Akademii oraz pomocy nauczycieli akademickich 
i organów Akademii,  

4) aktualnej  informacji  o  obowiązujących  planach  studiów  i  programach 
poszczególnych  przedmiotów,  wymaganiach  zaliczeniowych  i  egzaminacyjnych 
oraz możliwościach zdobywania dodatkowych kwalifikacji,  

5) uczestniczenia w  zajęciach  dodatkowych wykraczających  poza  program  studiów, 
realizowanych w Akademii,  

6) realizowania części studiów w  innej uczelni (zarówno krajowej,  jak  i zagranicznej), 
na  warunkach  określonych  w  umowach  międzyuczelnianych  o  wymianie 
studentów lub ustalonych indywidualnie przez Dziekana, 

7) uzyskiwania nagród i wyróżnień,  
8) wyrażania  opinii  o  prowadzonych  w  Akademii  zajęciach  dydaktycznych  

i zgłaszania związanych z tym uwag i wniosków, 
9) wglądu do dokumentów dotyczących przebiegu swoich studiów.  
 

§ 10 
 

1. Obowiązki  studenta  określa  ustawa,  treść  ślubowania,  statut  Akademii  oraz 
regulamin. Obowiązki te obejmują w szczególności: 
1) udział w zajęciach określonych planem studiów, 
2) przygotowywanie  się  do  zajęć  w  sposób  umożliwiający  realizację  ich  celu,  

w  szczególności przygotowywanie niezbędnych materiałów, zadań, projektów, 
ubioru i sprzętu, 

3) przedstawianie  dokumentów  potwierdzających  osiągnięcia  (zaliczenia, 
egzaminy,  inne  obowiązki)  w  terminie  7  dni  od  zakończenia  sesji 
egzaminacyjnej, której dokumenty te dotyczą, 

4) terminowe wnoszenie opłat za zajęcia dydaktyczne, wynikających z zawartych  
z Akademią umów, 

5) dbanie o godność studenta i dobre imię Akademii,  
6) okazywanie  szacunku  pracownikom  Akademii  i  przestrzeganie  zasad 

współżycia koleżeńskiego, 
7) poszanowanie  dobra materialnego Akademii  oraz własności  jej  pracowników, 

koleżanek i kolegów, 
8) powiadamianie  dziekanatu  o  zmianie  danych  osobowych,  a  także  –  jeżeli 

wpływa  to  na  wysokość  przyznanej  pomocy  materialnej  –  stanu  cywilnego  
i warunków materialnych.  

2. Naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  i 4, może być podstawą 
skreślenia  z  listy  studentów,  a  naruszenie  obowiązku  określonego w ust.  1 pkt  2 
może  być podstawą  odmowy dopuszczenia  studenta do  zajęć. Odpowiedzialność 
dyscyplinarną studentów za naruszenie innych obowiązków reguluje ustawa.  
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§ 11 
 

Student może  studiować  równocześnie na  innych kierunkach w Akademii bądź  innej 
uczelni.  Warunki  podejmowania  dodatkowych  studiów,  w  tym  odpłatności  za 
dodatkowy kierunek, określa ustawa. 

 
§ 12 
 

1. Student może przenieść  się do  innej  szkoły wyższej za zgodą Dziekana Wydziału 
szkoły  przyjmującej  o  ile wypełnił wszystkie  obowiązki wynikające  z  przepisów 
Akademii. 

2. Student może, za zgodą Dziekana, przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia 
niestacjonarne. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne  jest 
możliwe  po  zaliczeniu  roku  akademickiego  na  zasadach  ogłoszonych  przez 
Dziekana przed rozpoczęciem tego roku. 

3. Student  innej  szkoły  wyższej  może  przenieść  się  na  studia  w  Akademii,  jeżeli 
wypełni następujące warunki: 
1) studiował w szkole wyższej na takim samym lub pokrewnym kierunku studiów 

i może przedstawić porównywalne efekty kształcenia, 
2) studiował na tym samym stopniu studiów,  
3) ma  zaliczony pierwszy  rok  studiów,  a  na  studiach drugiego  stopnia pierwszy 

semestr studiów, 
4) wywiąże się z obowiązków wobec dotychczasowej uczelni, 
5) uzyska zgodę Dziekana.  

4. Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu  studenta, przenoszącego  się z  innej  szkoły 
wyższej  do  Akademii  przed  rozpoczęciem  roku  akademickiego  lub  semestru  na 
studiach  drugiego  stopnia,  w  ramach  limitu  miejsc  przyjętego  przez  Senat  dla 
formy, stopnia i kierunku studiów. 

5. Dziekan może wyrazić zgodę na przyjęcie na studia w Akademii studenta, który w 
innej  szkole  wyższej  nie  osiągnął  porównywalnych  efektów  kształcenia,  pod 
warunkiem uzupełnienia różnic programowych. 

 
IV. Zaliczenie zajęć i egzaminy 

 
§ 13 
 

1. Plany  studiów  określają  wykaz  przedmiotów  realizowanych  w  poszczególnych 
semestrach,  kończących  się  egzaminem,  zaliczeniem  z  oceną  oraz  zaliczeniem,  
a  także wykaz przedmiotów, których  realizacja w poszczególnych  semestrach  jest 
dla studentów obowiązkowa. 

2. Oceny  i zaliczenia są wpisywane do protokołu zaliczeń przedmiotu  lub protokołu 
egzaminu, indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Wraz z ocenami wpisuje 
się punkty ECTS za zaliczone zajęcia. 
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3. W Akademii stosuje się następującą skalę ocen: 
‐ bardzo dobry – 5,0, 
‐ dobry plus – 4,5, 
‐ dobry – 4,0, 
‐ dostateczny plus – 3,5, 
‐ dostateczny – 3,0, 
‐ niedostateczny – 2,0. 
Przy zaliczeniach bez oceny – używa się określenia: zaliczono (zal.).  

4. Nieuzyskanie  zaliczenia  warunkującego  przystąpienie  do  egzaminu  przed  jego 
pierwszym  terminem powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej w  tym  terminie 
egzaminu. Ocenę  tę wpisuje Dziekan, który może w uzasadnionych przypadkach 
przywrócić termin. 

 
§ 14 
 

1. W  przypadku  uzyskania  na  egzaminie  oceny  niedostatecznej  studentowi 
przysługuje  prawo  do  składania  jednego  egzaminu  poprawkowego  z  każdego 
niezdanego  przedmiotu.  Jeżeli  w  pierwszym  terminie  egzamin  był  w  formie 
pisemnej,  student  ma  prawo  do  zdawania  egzaminu  poprawkowego  w  formie 
ustnej.  W  uzasadnionych  przypadkach  Dziekan  może  wyrazić  zgodę  na  drugi 
termin egzaminu poprawkowego. Zgody na drugi termin egzaminu poprawkowego 
Dziekan  może  udzielić  z  trzech  przedmiotów  na  studiach  pierwszego  stopnia  
i dwóch przedmiotów na studiach drugiego stopnia w całym okresie studiów. 

2. Student  ma  prawo  wglądu  do  poprawionych  prac  pisemnych  (zaliczeniowych  
i egzaminacyjnych) w okresie do dwóch tygodni od podania wyników. 

3. Niezgłoszenie się do egzaminu bez ważnego powodu, a także nieusprawiedliwienie 
absencji  do  7  dni  od  daty  egzaminu  lub  ustania  usprawiedliwionej  przyczyny 
nieobecności powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Ocenę wpisuje Dziekan, 
który może w uzasadnionych przypadkach przywrócić termin. 

4. Podane  powyżej  zasady  (ust.  1–3)  odnoszą  się  również  do  określonych  planem 
studiów zaliczeń z oceną. 

 
§ 15 
 

1. Na wniosek  studenta,  złożony w  ciągu  3  dni  od  daty  egzaminu  poprawkowego 
zakończonego  oceną  niedostateczną,  Dziekan  zarządza  –  w  uzasadnionych 
przypadkach – egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w terminie do 14 dni 
od daty złożenia wniosku  lub termin egzaminu wyznacza Dziekan, ale nie później 
niż do końca roku akademickiego. 

2. Dziekan  może  również  z  własnej  inicjatywy  zarządzić  egzamin  komisyjny 
niezależnie od  terminu. Dziekan może  także zarządzić komisyjną powtórną ocenę 
egzaminu  pisemnego,  a  w  przypadku,  gdyby  zakres  egzaminu  wykraczał  poza 
program  przedmiotu  i  podane  do  wiadomości  studentów  wymagania 
egzaminacyjne – anulować jego wyniki. 

3. Egzamin  komisyjny  przeprowadza  się  w  formie  ustnej  lub  pisemnej.  Zaliczenie 
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komisyjne  powinno  być  przeprowadzone  w  formie  wymaganej  do  zaliczenia 
danego przedmiotu zgodnie z planem studiów i programem kształcenia.  

4. Komisję  egzaminacyjną  w  składzie  3  do  5  osób,  która  przeprowadza  egzamin 
komisyjny, powołuje Dziekan. Przewodniczącym Komisji  jest Dziekan, prodziekan 
lub upoważniona przez Dziekana osoba. 

5. Komisji  egzaminacyjnej  nie może  przewodniczyć  osoba  uprzednio  egzaminująca 
studenta. 

6. Na  wniosek  studenta  w  egzaminie  komisyjnym  mogą  uczestniczyć  jako 
obserwatorzy opiekun roku i przedstawiciel samorządu studenckiego. 

7. Postanowienia powyższe  stosuje  się  również w przypadku  zaliczenia  i  zaliczenia  
z oceną, z tym że wniosek studenta, o którym stanowi ust 1, powinien być złożony 
w terminie 3 dni od upływu terminu zaliczenia. 

 
§ 16 
 

1. Dziekan  może  zaliczyć  studentowi  efekty  kształcenia  uzyskane  poza  uczelnią, 
potwierdzone  odpowiednim  wpisem  do  indeksu  i  sylabusem,  zaświadczeniem, 
świadectwem  lub  certyfikatem.  W  przypadku  braku  takiego  dokumentu  efekt 
kształcenia  może  być  wyjątkowo  potwierdzony  sprawdzeniem  umiejętności 
studenta przez nauczyciela akademickiego wskazanego przez Dziekana. 

2. Zaliczenie  efektu  kształcenia  jest  podstawą  do  zwolnienia  studenta  z  obowiązku 
udziału w części lub całości zajęć albo z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub 
jego części. 

 
§ 17 
 

W  egzaminach  zdawanych  przez  studentów  niepełnosprawnych mogą  uczestniczyć 
tłumacze  języka  migowego,  a  także  asystenci  osób  ruchowo  niepełnosprawnych  
i  osób  niewidomych.  Osoby  pomagające  niepełnosprawnym  studentom  winny 
posiadać  zgodę  Dziekana  na  uczestniczenie w  egzaminach.  Prowadzący  zajęcia ma 
prawo  odmówić  udziału  asystenta  osoby  niepełnosprawnej w  egzaminie w  sytuacji, 
gdy  jest  nią  osoba  merytorycznie  bądź  zawodowo  związana  z  przedmiotem,  
z którego student składa egzamin. 

 
V. Praktyki studenckie 

 
§ 18 
 

1. Praktyki  studenckie  polegają  na  wykonywaniu  pracy  (realizowaniu  zadań 
zawodowych)  pod  opieką,  i  odbywane  są  w  terminach  i  wymiarze  określonym 
planami studiów, w oparciu o programy przyjęte przez rady wydziałów. 

2. Podstawą  skierowania  studenta na praktykę  jest umowa zawarta przez Akademię  
i  studenta  z  pracodawcą,  określająca  sposób  organizacji  praktyki  oraz  prawa  
i  obowiązki  pracodawcy  i  studenta‐praktykanta.  W  przypadku  stałych  umów  
o  organizację  praktyk  wystarczającą  podstawą  jest  skierowanie  na  praktykę 



 29

wystawione studentowi przez Akademię i przyjęte przez pracodawcę. 
3. W  trakcie  praktyki  student  nie  otrzymuje wynagrodzenia  za  pracę,  chyba  że  coś 

innego wynika z zawartej umowy. 
4. Student pokrywa we własnym  zakresie koszty dojazdu na praktykę  i utrzymania  

w okresie praktyki. 
 

§ 19 
 

1. Przebieg  praktyki  jest  dokumentowany.  Dokumentacja  obejmuje  umowę  
o  praktykę  (skierowanie),  program  praktyki wraz  ze wskazaniem  zamierzonych 
efektów kształcenia, dziennik praktyki, opinię pracodawcy, sprawozdanie studenta i 
protokół oceny z praktyki. 

2. Zaliczenia  praktyki  dokonuje  nauczyciel  akademicki  –  pełnomocnik  do  spraw 
praktyk studenckich, wskazany przez Dziekana, na podstawie przedstawionej przez 
studenta dokumentacji. 

 
§ 20 
 

1. Dziekan,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  pełnomocnika  do  spraw  praktyk 
studenckich,  może  wyrazić  zgodę  na  uznanie  za  praktykę  pracy  zawodowej 
wykonywanej przez studenta, w wymiarze nie mniejszym niż obowiązujący wymiar 
praktyki,  jeżeli w  toku  tej  pracy  student  uzyskał  efekty  kształcenia  założone  dla 
zaliczanej  praktyki.  Ocenę  wystawia  się  na  podstawie  sprawozdania  studenta  
z efektów kształcenia osiągniętych w pracy zawodowej. 

2. Akademia  może  współpracować  w  zakresie  organizowania  praktyk  z  osobami  
i  instytucjami  krajowymi  i  zagranicznymi  niebędącymi  bezpośrednio 
pracodawcami,  na  podstawie  umów  zapewniających  Akademii  realizację  celów 
praktyki i ochronę praw studentów‐praktykantów. 

 
VI. Zaliczenie roku/semestru 

 
§ 21 
 

1. Okresem zaliczeniowym  jest semestr. Rada Wydziału, na wniosek Dziekana, może 
uchwalić  roczny  okres  zaliczeniowy  dla  studiów  określonego  stopnia,  formy  lub 
roku. 

2. Warunkiem zaliczenia semestru  (lub roku, w przypadku rozliczenia rocznego)  jest 
uzyskanie  przez  studenta  30  pkt  ECTS  za  każdy  semestr,  a  także  zaliczenie 
wszystkich zajęć określonych w planie  studiów  jako obowiązkowe dla wszystkich 
studentów w zaliczanym semestrze (roku). 

 
§ 22 
 

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył pierwszego semestru na pierwszym roku 
studiów, Dziekan wydaje decyzję o  skreśleniu z  listy  studentów. W wyjątkowych 
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przypadkach  (długotrwałej  choroby,  kontuzji,  ciąży,  urodzenia  dziecka, 
przygotowania  do  igrzysk  olimpijskich,  mistrzostw  świata  i  Europy  i  imprez 
równorzędnych) Dziekan może przyznać urlop dziekański. 

2. Student,  który  nie  ukończył  drugiego  semestru  pierwszego  roku  studiów  ze 
względu  na  brak  jednego  zaliczenia  lub  egzaminu,  może  otrzymać  zgodę  na 
powtarzanie semestru. 

3. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku lub semestru, Dziekan może wydać 
decyzję o: 
1)  przedłużeniu  terminu  zaliczeń  i  egzaminów  w  przypadkach  szczególnie 

uzasadnionych lub 
2) warunkowym wpisie na wyższy  rok  lub  semestr przy niezdaniu  tylko  jednego 

egzaminu lub zaliczenia, lub  
3) zezwoleniu na powtarzanie roku (lub semestru), lub  
4) skreśleniu z listy studentów.  

4. Przedłużenie  terminu  zaliczenia  końcowego  lub  egzaminu  nie może  przekroczyć 
jednego roku. 

5. Zaliczenie  wszystkich  obozów  i  praktyk,  przewidzianych  planem  studiów,  jest 
koniecznym  warunkiem  dopuszczenia  do  egzaminu  licencjackiego  lub 
magisterskiego. 

6. W  przypadku  powtarzania  semestru  Dziekan  przepisuje  oceny  z  przedmiotów 
zrealizowanych  nie  wcześniej  niż  trzy  lata  przed  rozpoczęciem  powtarzanego 
semestru, według tego samego planu  i programu studiów. W  innych przypadkach 
decyzję  o  przepisaniu  oceny  Dziekan  podejmuje  po  zasięgnięciu  opinii  osoby 
wskazanej do udzielania zaliczeń lub egzaminowania w powtarzanym semestrze. 

7. Przepisanie zaliczenia przedmiotu powinno obejmować wszystkie oceny uzyskane 
w trakcie jego zaliczania. Punkty ECTS związane z przepisanym zaliczeniem wlicza 
się do sumy punktów niezbędnych do zaliczenia powtarzanego semestru. 

8. Przepisywane oceny wliczane są jednokrotnie do średniej ocen. 
 

§ 23 
 

1. Za  zajęcia  na  studiach  niestacjonarnych,  powtarzanie  zajęć  na  studiach 
stacjonarnych  oraz  udział  w  zajęciach  dodatkowych,  nieprzewidzianych  planem  
i programem studiów pobiera się opłaty określone w umowach zawieranych przez 
studentów z Akademią. 

2. Nie  pobiera  się  opłaty  za  udział  studenta  w  zajęciach  dodatkowych,  poza 
obowiązkowym  programem,  których  wartość  punktowa  ECTS  nie  przekracza  
30 w całym okresie studiów, a ich realizacja nie wymaga tworzenia nowych grup.  

3. Szczegółowe zasady pobierania opłat, w  tym  tryb  i warunki zwalniania w  całości 
lub w części z ich uiszczania określa Senat. 

4. Studenta, który w terminie nie uiścił opłaty, Dziekan pisemnie wzywa do uiszczenia 
zaległości w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem skreślenia z 
listy studentów. 
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§ 24 
 

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 
1) niepodjęcia studiów, 
2) pisemnej rezygnacji ze studiów, 
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

2. Niepodjęcie  studiów  stwierdza  się  po  upływie  trzech  tygodni  od  rozpoczęcia 
pierwszego semestru studiów w przypadku niezłożenia przez kandydata na studia 
ślubowania  lub  niezgłoszenia  się  na  zajęcia  dydaktyczne  bez  usprawiedliwienia. 
Jednak  decyzja  o  skreśleniu  może  zostać  cofnięta  w  przypadku  złożenia 
usprawiedliwienia  w  terminie  7  dni  od  ustania  przyczyny  uniemożliwiającej 
złożenie ślubowania lub podjęcie zajęć. 

3. Dziekan  może  podjąć  decyzję  o  skreśleniu  studenta  z  listy  studentów  
w następujących przypadkach: 
1) stwierdzenia braku postępów w nauce – gdy student nie uzyskał zaliczeń lub nie 

zdał egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie semestru lub roku, 
lub  bez  usprawiedliwienia  nie  uczestniczył w  zajęciach  dydaktycznych  przez 
okres dłuższy niż trzy tygodnie, 

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, 
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

4. Pisemna  decyzja  o  skreśleniu  z  listy  studentów  winna  zawierać  uzasadnienie  
i  pouczenie  o  środkach  odwoławczych.  Decyzja  powinna  zostać  wydana 
niezwłocznie  –  w  terminie  umożliwiającym  studentowi  wniesienie  odwołania  
i kontynuowanie studiów w przypadku jego uwzględnienia. 

 
§ 25 
 

1. Ponowne  przyjęcie  na  studia  osoby,  która  je  przerwała  lub  została  skreślona  
z listy studentów na pierwszym semestrze studiów, następuje na ogólnych zasadach 
rekrutacji na studia wyższe. 

2. Dziekan wyraża zgodę na wznowienie studiów przez studenta, który po zaliczeniu 
pierwszego semestru przerwał studia  lub został skreślony z  listy studentów,  jeżeli 
od prawomocnej decyzji o skreśleniu nie upłynęło więcej niż 5  lat, a w przypadku 
skreślenia z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów – po 
ich opłaceniu. 

3. Student  studiów  stacjonarnych,  który  po  zaliczeniu  pierwszego  semestru  został 
skreślony  z  listy  studentów  z  powodu  braku  postępów w  nauce, może  uzyskać 
zezwolenie  na  ponowne  podjęcie  studiów  stacjonarnych  tylko  jeden  raz. Kolejne 
podjęcie studiów jest możliwe jedynie w trybie studiów niestacjonarnych. 

4. W decyzji o wznowieniu  studiów Dziekan może nałożyć  obowiązek wyrównania 
różnic spowodowanych zmianą planów i programów studiów. 
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VII. Urlopy 
 

§ 26 
 

1. Studentowi może być udzielony urlop: 
1) krótkoterminowy, na okres nieprzekraczający 6 tygodni, 
2) długoterminowy (roczny). 

2. Student może otrzymać urlop długoterminowy w przypadku: 
1) długotrwałej choroby, 
2) ciąży, urodzenia dziecka lub opieki nad nim,  
3) ważnych okoliczności losowych, w tym konieczności podjęcia pracy zarobkowej, 
4) udziału w przygotowaniach  do  igrzysk  olimpijskich, Uniwersjady, mistrzostw 
świata, Europy lub innych imprez równorzędnych, 

5) odbywania  studiów zagranicznych  i wyjazdów za granicę w  celu podnoszenia 
kwalifikacji  zgodnych  z  kierunkiem  studiów,  a  także podnoszenia  kwalifikacji 
związanych  z  kierunkiem  studiów  w  kraju,  z  wyłączeniem  wyjazdów  
z Akademii w ramach programu Erasmus. 

3. Dopuszcza się możliwość przedłużenia urlopu długoterminowego o kolejny rok. 
4. Studentowi  udziela  się  urlopu  krótkoterminowego  w  związku  z  wyjazdami 

krajowymi  lub zagranicznymi organizowanymi  lub popieranymi przez Akademię, 
organizacje  studenckie  i  młodzieżowe  oraz  związki  i  kluby  sportowe  
i  turystyczne,  pod  warunkiem  uzgodnienia  z  prowadzącymi  zajęcia  możliwości 
uzyskania wymaganych efektów kształcenia. 

5. Studentka  w  ciąży,  jeżeli  nie  chce  skorzystać  z  urlopu  wymienionego  w  ust.  2  
pkt 2, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu i dostarczenia do wiadomości Dziekana 
zgody  lekarza  na  uczestnictwo w  zajęciach.  Prawo  do wystąpienia  z wnioskiem  
o  udzielenie  urlopu  studentce  w  ciąży  przysługuje  również  lekarzowi 
profilaktykowi. 

6. Udzielenie  urlopu  długoterminowego  przedłuża  termin  planowego  ukończenia 
studiów. 

7. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do 
korzystania  z  pomocy  materialnej,  określonego  odrębnymi  przepisami  
w trakcie urlopu długoterminowego. 

8. W  trakcie  urlopu  student  może,  za  zgodą  Dziekana,  brać  udział  w  niektórych 
zajęciach  oraz  przystąpić  do  zaliczeń  i  egzaminów.  W  przypadku  urlopu  
z  powodu  długotrwałej  choroby  lub  urodzenia  dziecka Dziekan może  uzależnić 
zgodę w sprawie uczestnictwa studenta w zajęciach od opinii lekarza. 

9. Po  urlopie  długoterminowym  student  może  podjąć  studia  po  przedłożeniu 
lekarskiego potwierdzenia zdolności do kontynuowania studiów. 

 
VIII. Indywidualny program studiów. Indywidualny tok studiów 

 
§ 27 
 

1. Student  może  ubiegać  się  o  studiowanie  według  indywidualnego  programu 
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studiów (IPS) oraz indywidualnego toku studiów (ITS). 
2. W  ramach  indywidualnego programu studiów student może, po uzyskaniu opinii 

nauczyciela akademickiego wyznaczonego jako jego opiekun, występować o: 
1) realizowanie zajęć wykraczających poza program studiów,  
2) zamianę zajęć obowiązkowych, objętych planem studiów na  inne, zapewniające 

porównywalne  efekty  kształcenia  w  ramach  obszaru  (obszarów)  wiedzy 
właściwych dla realizowanego kierunku studiów, 

3) zmianę kolejności realizowanych zajęć. 
3. W  ramach  indywidualnego  toku  studiów  student może, w zakresie uzgodnionym  

z nauczycielami akademickimi prowadzącymi poszczególne zajęcia, uzyskać prawo 
do: 
1) uczęszczania na określone zajęcia z inną grupą studencką,  
2) odbywania  praktyk  i  obozów  szkoleniowych  w  terminach  odbiegających  od 

planu studiów,  
3) zaliczania  przedmiotów  i  zdawania  egzaminów  w  terminach  innych  niż 

określone harmonogramem zajęć i harmonogramem sesji egzaminacyjnej,  
4) przesuwania  terminu  zaliczeń  i  egzaminów  na  inne  lata  niż  wynika  to  

z programu studiów,  
5) zwolnień  z  zajęć  na  okres  trwania  obozów  przygotowujących  do  imprez 

sportowych  po  uzgodnieniu  z  nauczycielami  akademickimi  innych  form 
uzyskania wymaganych efektów kształcenia.  

4. Indywidualny program studiów i indywidualny tok studiów nie zwalniają studenta 
z obowiązku uzyskania wymaganej  liczby punktów ECTS do zaliczenia semestru  i 
roku studiów. 

 
§ 28 
 

1. O  indywidualny  program  studiów może  ubiegać  się  student,  który  osiąga  dobre 
wyniki  w  nauce  oraz  przedstawi  Dziekanowi  spójną  i  uzasadnioną  koncepcję 
proponowanych zmian. 

2. O  indywidualny  program  studiów  może  ubiegać  się  także  student 
niepełnosprawny,  który  nie  może  uczestniczyć  w  wybranych  zajęciach  
i  zaproponuje  ich  zastąpienie  innymi,  prowadzącymi  do  uzyskania 
porównywalnych efektów kształcenia. 

 
§ 29 
 

1. Indywidualny tok studiów (ITS) może być przyznany studentom Akademii, którzy: 
1) są członkami kadry narodowej lub uniwersjadowej,  
2) są  czynnymi  zawodnikami  i  posiadają  klasę  mistrzowską,  klasę  I  lub  są 

zawodnikami zespołów sportowych uczestniczących w rozgrywkach najwyższej 
klasy w grach zespołowych,  

3) są najlepszymi zawodnikami klubu AZS‐AWF Kraków i posiadają przynajmniej 
II klasę sportową,  

4) osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,50 i wyżej),  
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5) wykazują  szczególną  aktywność w  studenckim  ruchu  naukowym  i  posiadają 
osiągnięcia w tym zakresie,  

6) w  innych ważnych przypadkach, uznanych przez Dziekana  za  istotne, w  tym  
w szczególności:  
a) samodzielnego wychowywanie dziecka do lat 3,  
b) dodatkowych studia (studiowania na dwóch lub więcej kierunkach studiów),  
c) studiowania  w  ramach  programu  wymiany  międzyuczelnianej  lub 

międzynarodowej (np. Erasmus, MOST),  
d) pełnienia  funkcji  w  organach  samorządu  studenckiego,  a  także 

reprezentowania studentów w organach kolegialnych,  
e) konieczności  podjęcia  pracy  zarobkowej,  uzasadnionej  szczególnym 

zdarzeniem losowym. 
2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) w  przypadkach  wymienionych  w  ust.  1  pkt  1  i  2  –  opinię  (zaświadczenie) 
odpowiedniego polskiego związku sportowego, 

2) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3 – opinię Zarządu AZS‐AWF Kraków, 
3) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 5 – opinię opiekuna studenckiego koła 

naukowego, 
4) w przypadkach,  o  których mowa w ust.  1 pkt  6  – dokumenty potwierdzające 

wystąpienie  okoliczności,  na  podstawie  których  może  być  przyznany 
indywidualny tok studiów. 

3. Indywidualny  tok studiów może być przyznany od  I roku studiów, a dla studiów 
pierwszego stopnia w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4–6, nie wcześniej 
niż od II roku. 

4. Indywidualny  tok  studiów  może  być  przyznany  na  okres  jednego  roku 
akademickiego (w wyjątkowych sytuacjach – dwóch lat). 

 
§ 30 
 

1. Studenci‐zawodnicy, wymienieni w  §  29 ust.  1 pkt  1  i  2, korzystający  z  ITS mają 
dodatkowo prawo do: 
1) ustalenia bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia:  

a) rozkładu zajęć odbiegającego od ustalonego planem w danym semestrze,  
b) terminów zaliczeń i egzaminów objętych planem studiów, 
c) terminów  zajęć  dydaktycznych,  praktyk  i  obozów  szkoleniowych 

przewidzianych  planem  studiów,  również  ze  studentami  na  studiach 
zaocznych, 

2) ustalenia,  po  uprzednim  uzgodnieniu  z  kierownikami  zakładów,  pracowni, 
studium, możliwości zaliczenia zajęć, w których nieobecność przekroczyła 30%, 

3) zwolnień,  w  uzgodnieniu  z  kierownikami  zakładów  (pracowni),  z  udziału  
w  zajęciach  sprawnościowych  oraz  zaliczeń  sprawnościowych  z  zakresu 
dyscypliny sportu, którą reprezentują jako zawodnicy, 

4) ubiegania  się  o  zwolnienie,  w  uzasadnionych  przypadkach,  z  innych 
obligatoryjnych  zajęć  programowych  i  ustalenia  odrębnej  formy  zaliczeń  tych 
zajęć, 
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5)  korzystania  równocześnie  z  urlopów  rocznych  (semestralnych)  w  przypadku 
udziału w przygotowaniach do  igrzysk  olimpijskich, Uniwersjady, mistrzostw 
świata, Europy lub innych imprez równorzędnych bez utraty prawa do ITS. 

2. Studia według  ITS  dla  studentów‐zawodników mogą  prowadzić  do wydłużenia 
czasu  nauki,  przy  czym  zaliczenie  wszystkich  przedmiotów  przewidzianych 
planem  studiów  w  pierwszym  semestrze  nie  może  trwać  dłużej  niż  2  lata,  
a  zaliczenie wszystkich przedmiotów  z pierwszego  roku  studiów nie może  trwać 
dłużej niż 3 lata. Nie wyklucza to możliwości realizacji w tym okresie przedmiotów 
z wyższych lat studiów. Od II roku zaliczenie jednego roku studiów nie może trwać 
dłużej niż 2  lata. Wniosek o  rozłożenie  roku  studiów na dwa  lata  student winien 
złożyć do Dziekana do 31 marca danego roku akademickiego. 

3. Opiekę  nad  studentami‐zawodnikami  studiującymi według  ITS mogą  sprawować 
wyznaczeni  przez  Dziekana  nauczyciele  akademiccy.  Szczegółowy  zakres 
obowiązków opiekunów i ich uprawnienia regulują oddzielne ustalenia. 

 
§ 31 
 

1. Prawo  do  indywidualnego  programu  studiów  lub  indywidualnego  toku  studiów 
przyznaje  Dziekan  na  wniosek  zainteresowanego  studenta,  złożony  przed 
rozpoczęciem  roku  (semestru)  studiów,  od  którego  student  zamierza  realizować 
indywidualny  program  studiów  lub  indywidualny  tok  studiów.  Dziekan  na 
podjęcie i ogłoszenie decyzji ma 10 dni od terminu zakończenia składania podań.  

2. Indywidualny  program  studiów  może  być  realizowany  jedynie  pod  opieką 
nauczyciela akademickiego, który na prośbę studenta podejmie się tego obowiązku. 

3. Do wniosku student powinien dołączyć: 
1) projekt  indywidualnego  programu  studiów  (zmian  w  planie  studiów), 

zaopiniowany przez nauczyciela  akademickiego podejmującego  się  opieki nad 
studentem ‐ w przypadku ubiegania się o indywidualny program studiów, 

2) dokumenty,  o  których  mowa  w  §  29  ust.  2  –  w  przypadku  ubiegania  się  
o indywidualny tok studiów, 

3) potwierdzenie zaliczenia poprzedniego semestru. 
1) Studenci I roku składają wnioski do 10 października. 

 
§ 32 
 

1. Student  realizujący  indywidualny  tok  studiów otrzymuje   na każdy  semestr kartę 
ITS, w której potwierdza ustalenia dotyczące toku studiów i zaliczenie zajęć. 

2. W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia decyzji o przyznanym ITS studenci zobowiązani 
są do przedstawienia Dziekanowi karty  ITS z ustaleniami dotyczącymi  toku zajęć 
i podanymi  terminami  zaliczeń  i  egzaminów,  a w  ostatnim  semestrze  także daty 
ukończenia studiów. 

3. Niedotrzymanie  powyższego  terminu  jest  podstawą  do  cofnięcia  przez Dziekana 
prawa do indywidualnego toku studiów. 

 
§ 33 
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1. Dziekan  może  prawo  do  indywidualnego  toku  studiów  zawiesić  lub  cofnąć  

w przypadku: 
1) niewywiązywania się studenta z obowiązków w ustalonych terminach, 
2) niezaliczenia semestru studiów (brak postępów w nauce), 
3) na uzasadniony wniosek właściwego klubu sportowego, a w przypadku członka 

kadry narodowej także na wniosek właściwego polskiego związku sportowego, 
4) wszczęcia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego. 

2. W przypadku  zawieszenia  lub  cofnięcia prawa do  indywidualnego  toku  studiów 
Dziekan  podejmuje  decyzję  o  skierowaniu  studenta  na  zwyczajny  tok  studiów  
i  wpisanie  na  semestr  uzasadniony  dotychczasowymi  osiągnięciami,  lub  
o skreśleniu z listy studentów. 

 
IX. Praca licencjacka i magisterska 

 
§ 34 
 

1. Student,  który  kończy  studia  pierwszego  stopnia  planowo  w  semestrze  letnim, 
zobowiązany  jest złożyć pracę  licencjacką  i przystąpić do egzaminu  licencjackiego 
do 15  lipca, a w terminie poprawkowym nie później niż do 30 września, a student 
który planowo kończy studia w semestrze zimowym, zobowiązany jest złożyć pracę 
licencjacką i przystąpić do egzaminu licencjackiego nie później niż do 31 marca. 

2. Student,  który  kończy  studia  drugiego  stopnia  planowo  w  semestrze  letnim, 
zobowiązany jest złożyć pracę magisterską i przystąpić do egzaminu magisterskiego 
nie później niż do 30 września, a student, który planowo kończy studia w semestrze 
zimowym,  zobowiązany  jest  złożyć  pracę magisterską  i  przystąpić  do  egzaminu 
magisterskiego nie później niż do 31 marca. 

3. W  przypadku  niezłożenia  pracy  w  terminie  student  zostaje  skreślony  z  listy 
studentów.  Na  wniosek  studenta  Dziekan  kieruje  go  na  powtarzanie  ostatniego 
semestru studiów. 

4. Praca  powinna  być  złożona w  formie  pisemnej  i  elektronicznej. Do  pracy  należy 
dołączyć  pozytywną  opinię  promotora,  streszczenie  oraz  oświadczenie  autora  
o samodzielności pracy, poszanowaniu praw autorskich innych osób. 

 
§ 35 
 

1. Pracę  licencjacką  student  wykonuje  pod  opieką  nauczyciela  akademickiego  ze 
stopniem co najmniej doktora. 

2. Pracę magisterską  student wykonuje  pod  kierunkiem  promotora  –  profesora  lub 
doktora  habilitowanego.  Dziekan  po  zasięgnięciu  opinii  dyrektora  instytutu 
(kierownika katedry) może upoważnić do kierowania pracą magisterską inną osobę, 
co najmniej ze stopniem naukowym doktora. 

3. Wyboru  promotora  pracy  magisterskiej  lub  licencjackiej  student  dokonuje  
w terminie określonym przez Dziekana, z  listy podanej do wiadomości nie później 
niż 4 tygodnie przed tym terminem. W przypadku niedotrzymania terminu Dziekan 
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z urzędu kieruje studenta do promotora, u którego pozostały wolne miejsca. 
4. Oceny  pracy  licencjackiej  i  magisterskiej  dokonują  promotor  pracy  oraz  jeden 

recenzent. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2.  
5. W przypadku istotnych rozbieżności w ocenie pracy Dziekan może zasięgnąć opinii 

dodatkowego  recenzenta. Natomiast w przypadku negatywnej oceny pracy przez 
recenzenta,  Dziekan  –  po  zasięgnięciu  opinii  dodatkowego  recenzenta  –  może 
dopuścić do egzaminu magisterskiego w przypadku pozytywnego wyniku drugiej 
recenzji.  

6. W  przypadku  negatywnej  oceny  pracy,  dokonanej  przez  dwóch  kolejnych 
recenzentów,  student  zostaje  skreślony  z  listy  studentów.  Na  wniosek  studenta 
Dziekan  kieruje  go  na  powtarzanie  ostatniego  semestru  studiów.  W  takim 
przypadku  student  obowiązany  jest ponownie przygotować  pracę  licencjacką  lub 
magisterską i przedstawić ją do oceny. 

 
§ 36 
 

Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez przyszłego promotora, Dziekan 
może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy  licencjackiej  lub magisterskiej w  języku 
obcym, jeżeli w Akademii można zapewnić recenzję pracy w tym języku. 

 
X. Egzamin licencjacki, egzamin magisterski i ukończenie studiów 

 
§ 37 
 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego jest: 
1) złożenie  wszystkich  obowiązkowych  egzaminów  oraz  uzyskanie  zaliczenia 

wszystkich obowiązkowych przedmiotów, praktyk i obozów przewidzianych w 
planie studiów, 

2) uzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS przewidzianej planem studiów, 
3) uzyskanie  co  najmniej  dwóch  pozytywnych  ocen  z  pracy  licencjackiej  lub 

magisterskiej. 
2. Egzamin  licencjacki  i  magisterski  odbywa  się  przed  komisją  powołaną  przez 

Dziekana, który powołuje także przewodniczącego komisji. 
3. Egzamin  licencjacki  i  magisterski  odbywa  się  w  terminie  sesji  licencjackiej  

i magisterskiej, nie wcześniej niż 4 dni od dnia udostępnienia studentowi recenzji. 
W  przypadku  złożenia  pracy  po  terminie  rozpoczęcia  sesji  egzamin  odbywa  się  
w kolejnej sesji licencjackiej lub magisterskiej (sesji poprawkowej). 

4. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach Dziekan może,  na wniosek  studenta 
zaopiniowany  przez  promotora,  wyznaczyć  termin  egzaminu  licencjackiego  lub 
magisterskiego poza  terminem  sesji,  jednak nie później niż do dnia planowanego 
ukończenia studiów. 

5. Na  wniosek  studenta  egzamin  magisterski  może  mieć  charakter  otwarty  
–  w  obecności  osób  niebędących  członkami  komisji  egzaminacyjnej.  Wniosek  
w tej sprawie powinien zostać złożony wraz z pracą magisterską. 
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§ 38 
 

1. Egzamin  licencjacki  i  egzamin  magisterski  są  egzaminami  ustnymi  i  są 
protokołowane.  Zakres  egzaminu  winien  wynikać  z  problematyki  przedłożonej 
pracy licencjackiej lub magisterskiej. 

2. Ostateczną  ocenę  egzaminu  ustala  komisja  egzaminacyjna,  na  podstawie  ocen 
poszczególnych  odpowiedzi.  Przy  ocenie  wyników  egzaminu  stosuje  się  oceny 
określone w § 13 ust. 3. 

3. W  przypadku,  gdy  praca  licencjacka  lub  magisterska  była  przygotowana  
w języku obcym, Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie także egzaminu 
licencjackiego  lub magisterskiego w  tym  języku,  jeżeli możliwe  jest  zapewnienie 
całej komisji egzaminacyjnej posługującej się tym językiem obcym. 

 
§ 39 
 

1. W  przypadku  uzyskania  z  egzaminu  magisterskiego  oceny  niedostatecznej  lub 
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do  tego egzaminu w ustalonym  terminie, 
Dziekan wyznacza drugi  termin egzaminu  jako ostateczny. Powtórny egzamin nie 
może się odbyć wcześniej niż po upływie  jednego miesiąca  i nie później niż przed 
upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

2. W  przypadku  niezdania  egzaminu  magisterskiego  w  drugim  terminie  Dziekan 
wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. Na wniosek studenta Dziekan kieruje 
go  na  powtarzanie  ostatniego  semestru  studiów.  W  takim  przypadku  student 
obowiązany jest ponownie przygotować i złożyć pracę magisterską do oceny. 

3. W  przypadku wyznaczenia  egzaminu magisterskiego w  terminie  poprawkowym, 
przypadającym  po  dacie  planowanego  ukończenia  studiów,  student  zachowuje 
uprawnienia przysługujące studentom do dnia egzaminu. 

 
§ 40 
 

1. Ukończenie studiów  licencjackich następuje po złożeniu egzaminu  licencjackiego z 
wynikiem co najmniej dostatecznym. 

2. Ukończenie studiów magisterskich następuje po złożeniu egzaminu magisterskiego 
z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 
1) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen 

niedostatecznych uzyskanych w ciągu studiów, 
2) średnia arytmetyczna ocen pracy licencjackiej lub magisterskiej, 
3) ocena z egzaminu licencjackiego lub magisterskiego. 

4. Na  końcowy wynik  studiów  licencjackich  składają  się  oceny  uzyskane w  czasie 
studiów  w  następujących  proporcjach:  średnia  arytmetyczna  ze  studiów  –  80%, 
średnia  arytmetyczna  ocen  z  pracy  licencjackiej  –  10%,  ocena  z  egzaminu 
licencjackiego – 10%. 

5. Na końcowy wynik ukończenia studiów magisterskich składają się oceny uzyskane 
w czasie studiów w następujących proporcjach: średnia arytmetyczna ze studiów – 
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60%,  średnia  arytmetyczna  ocen  z  pracy  magisterskiej  –  20%,  ocena  
z egzaminu magisterskiego – 20%. 

6. Ostateczny  wynik  studiów  –  podany  z  dokładnością  do  0,01  –  jest  podstawą 
klasyfikacji (rankingu) absolwentów Akademii. 

7. W  dyplomie  ukończenia  studiów  wyższych,  przy  ostatecznym  wyniku  studiów  
w niżej podanych przedziałach, wpisuje się ocenę słowną: 
1) 4,50‐5,00 – bardzo dobry, 
2) 4,21‐4,49 – dobry plus, 
3) 3,71‐4,20 – dobry, 
4) 3,21‐3,70 – dostateczny plus, 
5) do 3,20 – dostateczny. 

8. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem. 
9. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu. 

 
§ 41 
 

Rada  Wydziału,  na  wniosek  komisji  egzaminacyjnej  egzaminu  licencjackiego  lub 
magisterskiego,  może  przyznać  dyplom  z  wyróżnieniem  absolwentom  studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia, którzy spełniają jednocześnie następujące kryteria: 

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów, 
2) uzyskali  średnią  ocen  z  obowiązkowych  egzaminów  i  zaliczeń  z  oceną,  nie 

niższą niż 4,50, 
3) uzyskali  z  pracy  licencjackiej  lub magisterskiej  i  egzaminu  końcowego  oceny 

bardzo dobre. 

 
XI. Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 42 
 

1. Z  chwilą  wejścia  w  życie  niniejszego  regulaminu  traci moc  Regulamin  studiów  
w Akademii Wychowania Fizycznego ogłoszony w załączniku nr 1 do Zarządzenia 
Rektora nr 7/2007 z 5 lutego 2007 r. 

2. W  stosunku  do  studentów,  którzy  rozpoczęli  studia  przed  wejściem  w  życie 
regulaminu,  mogą  być  stosowane  postanowienia  regulaminu,  o  którym  mowa  
w  ust.  1,  jeżeli  są  korzystniejsze  dla  studenta,  a  nie  są  sprzeczne  z  przepisami 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 
§ 43 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 
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Załącznik nr 3 do Uchwał  
z 26 kwietnia 2012 roku  

 
 

Regulamin Studiów Doktoranckich 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 
 

I. Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

1. Na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  –  Prawo  o  szkolnictwie wyższym  
(Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego  z  dnia  5  października  2011  r. w  sprawie  studiów  doktoranckich  oraz 
stypendium  doktoranckich  (Dz.U.  nr  225,  poz.  1351),  Rozporządzenie  Ministra 
Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na 
studiach doktoranckich w uczelniach  i jednostkach naukowych  (Dz.U. nr 196, poz. 
1169) Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie prowadzi studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej. 

2. Celem  studiów doktoranckich  jest zdobycie w  trakcie  ich  trwania zaawansowanej 
wiedzy  w  zakresie  nauk  o  kulturze  fizycznej,  przygotowujące  do  samodzielnej, 
twórczej pracy badawczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. 
 

§ 2 
 

1. Studia  doktoranckie  są  tworzone  przez  Rektora  na  wniosek  Rady  Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu. 

2. Rektor powołuje Kierownika  Studiów Doktoranckich po  zasięgnięciu  opinii Rady 
Wydziału Wychowania Fizycznego  i Sportu oraz organu  samorządu doktorantów 
spośród  osób  posiadających  tytuł  lub  stopień  naukowy  doktora  habilitowanego 
zatrudnionych w AWF. Kierownik Studiów Doktoranckich bezpośrednio podległa 
Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. 

3. Nadzór  merytoryczny  nad  studiami  doktoranckimi  sprawuje  Rada  Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 
§ 3  
 

1. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. 
2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.  
3. Warunki  odpłatności  za  studia  doktoranckie  określa  umowa,  zawarta  w  formie 

pisemnej, między uczelnią a doktorantem.  
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§ 4 
 

1. Studia doktoranckie trwają 4 lata. 
2. Kierownik  Studiów  Doktoranckich  przedłuża,  na  wniosek  doktoranta,  okres 

odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 
macierzyńskiego,  dodatkowego  urlopu  macierzyńskiego,  urlopu  na  warunkach 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego oraz urlopu 
ojcowskiego, określonego w odrębnych przepisach. W uzasadnionych przypadkach 
Kierownik  Studiów  Doktoranckich  może  przedłużyć  okres  odbywania  studiów 
doktoranckich,  zwalniając  jednocześnie  z obowiązku  uczestnictwa w  zajęciach, w 
szczególności w przypadku: 
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą; 
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 
3) sprawowania  osobistej  opieki  nad  dzieckiem  do  4.  roku  życia  lub  dzieckiem 

o orzeczonej niepełnosprawności – łącznie nie więcej niż o rok. 
3. Kierownik Studiów Doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub 

promotora, może przedłużyć okres odbywania  studiów doktoranckich, zwalniając 
jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych 
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas  ich  trwania, 
nie dłużej jednak niż o dwa lata. 

4. Doktorant  korzystający  z  przedłużenia  studiów  doktoranckich  po  4.  roku  – 
zachowuje status doktoranta wraz z prawem do korzystania ze świadczeń pomocy 
materialnej. 

 
§ 5 
 

1. Do  studiowania  na  studiach  doktoranckich może  być  dopuszczona  osoba,  która 
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 

2. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z 
zasadami  przyjęć  na  studia  doktoranckie,  uchwalonymi  przez  Senat,  w  ramach 
limitu  miejsc  określonego  przez  Rektora.  Rekrutacja  na  bezpłatne  studia 
doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 

3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od 
dnia  doręczenia  decyzji.  Podstawą  odwołania  może  być  jedynie  wskazanie 
naruszenia warunków  i  trybu  rekrutacji  na  studia  doktoranckie. Decyzja Rektora 
jest ostateczna. 

 
§ 6 

 
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 
ślubowania, którego treść określa statut uczelni.  

2. Po złożeniu ślubowania i uiszczeniu stosownej opłaty – otrzymuje legitymację oraz 
indeks. 
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§ 7 
 
1. Uczestnik studiów doktoranckich innej uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów 

może,  za  zgodą  Dziekana  Wydziału  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu,  zostać 
przeniesiony  na  studia  doktoranckie  w  AWF  w  Krakowie  bez  postępowania 
rekrutacyjnego. 

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  doktorant  ma  obowiązek  przedłożyć 
kierownikowi  podstawowej  jednostki  organizacyjnej  wniosek  wraz 
z uzasadnieniem zaopiniowany przez dotychczasowego opiekuna naukowego oraz 
dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów doktoranckich. 

3. Wniosek,  o  którym mowa w  ust.  2,  powinien  być  zaopiniowany  również  przez 
kierownika studiów doktoranckich AWF w Krakowie. Opinia powinna zawierać: 
1) sugestie dotyczące  roku  studiów, na który doktorant powinien zostać wpisany 

przy  uwzględnieniu  ustawowo  określonego  czasu  trwania  studiów 
doktoranckich; 

2) określenie różnic programowych; 
3) ewentualne sugestie dotyczące  liczby punktów ECTS, które można uwzględnić 

przy akceptowaniu dotychczasowych osiągnięć doktoranta. 
Jeżeli  przeniesienie  ma  nastąpić  w  trakcie  roku  akademickiego,  opinia  określać 
winna również zasady zaliczenia roku. 

4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracownika naukowego posiadającego 
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na 
objęcie doktoranta opieką naukową. 

5. Szczegółowe warunki  i  zasady  przeniesienia  z  innej  uczelni może  określić  Rada 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 
§ 8 

 
1. Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa nie dłużej niż 

do 30 września następnego roku kalendarzowego. Szczegółową organizację roku dla 
poszczególnych lat studiów doktoranckich określa roczny harmonogram studiów.  

2. Rok akademicki obejmuje: 
1) semestr zimowy i semestr letni; 
2) dwie  sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych: zimową, zamykającą 

semestr zimowy i letnią, zamykającą semestr letni; 
3) przerwę wakacyjną, która nie może być krótsza niż 8 tygodni. 

3. Rozkład zajęć w poszczególnych semestrach ustala Dziekan po zasięgnięciu opinii 
Kierownika Studiów Doktoranckich i Samorządu Doktorantów. 

4. Szczegółowy plan i rozkład zajęć podawany jest do wiadomości co najmniej na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru. 
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II. Program i tok studiów 
 

§ 9 
 

1. Doktoranci  odbywają  studia według  programu  ustalonego  przez  Radę Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu, zatwierdzonego przez Rektora. 

2. Program studiów powinien zawierać:  
1) wykaz  i  liczbę  godzin  zajęć  obowiązkowych  oraz  liczbę  obowiązkowych 

egzaminów  i  zaliczeń,  zasady  zaliczania  poszczególnych  lat  studiów  
i obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych; 

2) plan organizacji zajęć i praktyk zawodowych doktorantów. 
3. Zajęcia wynikające  z  ramowego  programu  studiów  prowadzą  profesorowie  oraz 

doktorzy  habilitowani,  z  wyjątkiem  lektorów  języków  obcych.  W  wyjątkowych 
przypadkach  Kierownik  Studiów  Doktoranckich  w  porozumieniu  z  Dziekanem 
może powierzyć prowadzenie zajęć innym nauczycielom akademickim. 

4.  Jednostka  organizacyjna  prowadząca  studia  doktoranckie  zobowiązana  jest  do 
prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich. 

 
III. Zaliczenie semestru i roku studiów 

 
§ 10 
 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. 
2. Warunkiem  zaliczenia  semestru  jest  spełnienie  wszystkich  obowiązków 

wynikających  z  planów  studiów  doktoranckich.  Szczegółowe  zasady  zaliczenia 
poszczególnych  lat  studiów  określa  uchwała  Rady  Wydziału  Wychowania 
Fizycznego i Sportu: 
1) zaliczenie  zajęć  wynikających  z  ramowego  programu  studiów  dokonują 

prowadzący zajęcia; 
2) zaliczenia prac dodatkowych dokonuje opiekun naukowy lub promotor; 
3) uczestnictwo  i  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych  zalicza  Kierownik  Studiów 

Doktoranckich, na podstawie przedłożonej przez doktoranta dokumentacji. 
3. Zaliczenie semestru powinno nastąpić w  terminie wynikającym z organizacji  roku 

akademickiego.  Ostatecznym  terminem  zaliczenia  jest  31  marca  dla  semestru 
zimowego i 30 września dla semestru letniego. 

4. Zaliczenia semestru dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich. 
 

§ 11 
 

1. Warunkiem  dopuszczenia  doktoranta  do  zajęć  jest  uzyskanie  wpisu  na  dany 
semestr studiów, którego należy dokonać przed jego rozpoczęciem. Potwierdzeniem 
wpisu  jest  odpowiednia  adnotacja  w  indeksie  oraz  umieszczenie  nazwiska 
doktoranta na liście uczestników studiów doktoranckich. 

2. Warunkiem  uzyskania  wpisu  na  kolejny  semestr  jest  zaliczenie  poprzedniego 
semestru oraz: 
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1) złożenie  w  dziekanacie  studiów  doktoranckich  w  wyznaczonym  terminie 
indeksu i karty zaliczeniowo‐egzaminacyjnej; 

2) uiszczenie wymaganych opłat. 
3. Do oceniania zaliczeń i egzaminów stosuję się następującą skalę: 

1) bardzo dobry  – 5,0; 
2) dobry plus     – 4,5; 
3) dobry      – 4,0; 
4) dostateczny plus   – 3,5; 
5) dostateczny    – 3,0; 
6) niedostateczny  – 2,0. 

4. Rada wydziału może uchwalić wykaz przedmiotów zaliczanych bez oceny. 
5. Udokumentowaniem  zaliczenia  przedmiotu  i  zdania  egzaminu  jest  wpis  do 

indeksu,  karty  zaliczeniowo‐egzaminacyjnej  i  protokołu,  dokonany  przez 
prowadzącego zajęcia lub osobę do tego upoważnioną. 

6. Doktorant zobowiązany jest wypełnić własny indeks według wzoru sporządzonego 
przez  dziekanat.  Pozostałe wpisy  i  adnotacje w  indeksie mogą  być  dokonywane 
przez osoby do tego upoważnione. 
 

§ 12 
 

1. W  stosunku  do  doktoranta,  który  nie  zaliczył  semestru  studiów  z  powodu 
niedostatecznych wyników, Kierownik Studiów Doktoranckich wydaje decyzje o: 
1) przedłużeniu sesji (wpis warunkowy na semestr następny); 
2) skierowanie  na  powtarzanie  przedmiotu  (wpis  warunkowy  na  semestr 

następny); 
3) skierowanie na powtarzanie semestru; 
4) skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich. 

2. Uczestnik  studiów  doktoranckich,  który  z  usprawiedliwionych  przyczyn  nie 
zaliczył semestru w ustalonych terminach, może być, za zgodą Kierownika Studiów 
Doktoranckich,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  wykładającego  przedmiot  i 
opiekuna  naukowego,  wpisany  warunkowo  na  semestr  następny,  
z obowiązkiem dokończenia sesji w terminie ustalonym przez Kierownika Studiów 
Doktoranckich (przedłużenie sesji). Zmiana warunków wpisu nie jest dopuszczalna. 

3. Decyzja o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu może być wydana na wniosek 
doktoranta,  który  nie  zaliczył  jednego  przedmiotu,  maksymalnie  dwukrotnie  
w ciągu całego  toku studiów. Kierownik Studiów Doktoranckich zezwala na wpis 
na semestr następny, z obowiązkiem zaliczenia przedmiotu powtarzanego do końca 
semestru,  w  którym  przedmiot  planowano  jest  realizowany.  Decyzja  
o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu nie może być wydana jeżeli:  
a) przedmiot jest kontynuowany w semestrze następnym,  
b) wiązałaby się z wpisem na ostatni semestr studiów. 
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§ 13 
 

1. Kierownik  Studiów  doktoranckich  podejmuje  decyzję  o  skreśleniu  z  listy 
doktorantów w przypadku:  
1) niewypełnienia  obowiązków  wynikających  z  treści  ślubowania  i  regulaminu 

studiów;  nie  zdaje  egzaminów  lub  nie  uzyskuje  zaliczeń  w  terminach 
przewidzianych w planie studiów; 

2) niezrealizowania  obowiązków  wynikających  z  realizacji  programu  studiów 
doktoranckich  oraz  nieprowadzenia  badań  naukowych  i  niezłożenia 
sprawozdań  z  ich przebiegu. Opinię w  tej  sprawie przedstawia Kierownikowi 
Studiów Doktoranckich opiekun naukowy; 

3) niewywiązania się z terminu wszczęcia przewodu doktorskiego; 
4) niewywiązywania się z obowiązku określonego w § 10; 
5) naruszania obowiązujących zasady etyki; 
6) niewnoszenia  opłat  związanych  z  kształceniem  na  studiach  doktoranckich 

zgodnie z obowiązującym regulaminem pobierania opłat za usługi edukacyjne. 
2. Od  decyzji  o  skreśleniu  z  listy  doktorantów  służy  odwołanie  do  rektora  za 

pośrednictwem  Kierownika  Studiów  Doktoranckich  w  terminie  14  dni  od  daty 
doręczenia decyzji o skreśleniu. Decyzja Rektora w tej sprawie jest ostateczna. 

3. Osoba  skreślona  z  listy  uczestników  studiów  doktoranckich  zobowiązana  jest  do 
zwrotu legitymacji. 

4. Osobie  skreślonej  z  listy  doktorantów  zaprzestaję  się  wypłaty  stypendium 
doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

5. Osobie skreślonej z listy doktorantów przysługuje prawo do reaktywacji.  
1) Decyzję o reaktywacji uczestnika studiów doktoranckich w terminie do 3  lat od 

daty skreślenia podejmuje Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika 
Studiów  Doktoranckich. 

2) Decyzję  o  reaktywacji  uczestnika  studiów  doktoranckich w  terminie  powyżej  
3  lat  od  daty  skreślenia  podejmuje  Rektor  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii 
Kierownika Studiów Doktoranckich. 

3) Osoba, która została przywrócona na studia doktoranckie w wyniku reaktywacji, 
nabywa uprawnienia doktoranta z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy 
materialnej i stypendium doktoranckiego.  

 
§ 14 
 

1. Na  wniosek  doktoranta,  zaopiniowany  przez  opiekuna  naukowego  i  przez 
Kierownika Studiów Doktoranckich, dziekan może przyznać urlop dziekański. 

2. Urlop dziekański może być przyznany na okres 12 miesięcy z przyczyn  losowych 
lub osobistych. Czas tego urlopu nie wlicza się do czasu studiów doktoranckich. W 
okresie  urlopu  dziekańskiego  doktorant  zachowuje  swoje  uprawnienia  
z  wyjątkiem  prawa  do  korzystania  z  pomocy  materialnej  i stypendium 
doktoranckiego. 
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3. W  trakcie  urlopu  doktorant może,  za  zgodą Kierownika  Studiów Doktoranckich, 
brać udział w zajęciach oraz przystępować do egzaminów i zaliczeń. 

 
§ 15 

 
1. Studia  doktoranckie  kończą  się  z  upływem  ostatniego  roku  akademickiego,  o  ile 

wcześniej doktorat nie otrzymał stopnia doktora. 
2. Warunki  i  przebieg  egzaminów  doktorskich  oraz  publicznej  obrony  rozprawy 

doktorskiej, a także zasady wydawania dyplomów nadania stopnia doktora regulują 
odrębne przepisy. 

3. Absolwenci  studiów  doktoranckich  otrzymują  świadectwo  ukończenia  tych 
studiów. 

4. Warunkiem  otrzymania  świadectwa  ukończenia  studiów  doktoranckich  jest 
zrealizowanie  programu  studiów  oraz  złożenie  zaakceptowanej  przez  promotora 
pracy doktorskiej. 

 
IV. Prawa i obowiązki doktoranta 

 
§ 16 

 
Doktorant ma prawo do: 
1) opieki naukowej i prowadzenia badań naukowych; 
2) przedłużenia  studiów  doktoranckich  na  zasadach  przewidzianych  w  niniejszym 

regulaminie; 
3) zmiany  opiekuna  naukowego  na  zasadach  przewidzianych  w  niniejszym 

regulaminie; 
4) ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w 

ustawie  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym,  Rozporządzeniu  Ministra  Nauki  
i  Szkolnictwa  Wyższego  w  sprawie  studiów  doktoranckich  oraz  stypendium 
doktoranckich.  Zasady  ubiegania  się  o  przyznanie  stypendium  doktoranckiego 
zostaną określone w odrębnym regulaminie; 

5) uzyskania  pomocy  materialnej  na  zasadach  określonych  w  ustawie  –  Prawo 
o szkolnictwie  wyższym  oraz  odrębnym  Regulaminie  przyznawania  pomocy 
materialnej; 

6) ubezpieczenia  społecznego  i  powszechnego  ubezpieczenia  zdrowotnego  na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7) innych  świadczeń  socjalnych w  zakresie  i  na  zasadach  określonych w odrębnych 
przepisach; 

8) przerwy  wypoczynkowej  nie  przekraczającej  8  tygodni  w  ciągu  roku, 
wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych; 

9) finansowania  z  budżetu  jednostki  prowadzącej  studia  doktoranckie  kosztów 
związanych z pracą naukową na zasadach  i w zakresie wynikającym z odrębnych 
przepisów; 

10) korzystania z biblioteki  i czytelni funkcjonującej na AWF w Krakowie na zasadach 
przysługujących pracownikom naukowym; 
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11) korzystania  z  aparatury  naukowej  i  dydaktycznej  oraz  urządzeń  laboratoryjnych 
AWF Kraków na warunkach obowiązujących w danej jednostce; 

12) odbywania  praktyk  zawodowych  i  stażów  naukowych  w  formie  uzgodnionej  
z opiekunem naukowym; 

13)  legitymacji  uczestnika  studiów  doktoranckich,  za  opłatą  ustaloną  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

14) zrzeszania się w samorządzie doktorantów; 
15) korzystania  z  odpłatnego  zakwaterowania  w  Domu  Studenckim  na  zasadach 

ustalonych dla pracowników AWF w Krakowie. 
 

§ 17 
 

Obowiązkiem doktoranta jest: 
1) postępowanie zgodne z treścią ślubowania i niniejszym regulaminem; 
2) realizowanie  programu  studiów  doktoranckich  i  spełnienie  innych  wymogów 

przewidzianych w planie i w programie studiów; 
3) składanie, potwierdzonych przez opiekuna naukowego, semestralnych sprawozdań 

z wykonywanych obowiązków oraz innych osiągnięć  w wyznaczonych terminach; 
odbywanie praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia 
w ich prowadzeniu, pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela akademickiego;  

4) systematyczna  praca  naukowa  nad  problematyką  objętą  tematem  rozprawy 
doktorskiej, prowadzenie badań naukowych; 

5) otwarcie  przewodu  doktorskiego  nie  później,  niż  do  końca  szóstego  semestru 
studiów; 

6) złożenie pracy doktorskiej; 
7) udział w pracach  jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuję pracę 

doktorską; 
8) przestrzeganie przepisów obowiązujących w AWF w Krakowie; 
9) postępowanie w zgodzie ze ślubowaniem, z regulaminem studiów oraz Kodeksem 

Etyki Doktoranta; 
10) dbanie o dobre imię AWF w Krakowie. 
 

 
§ 18  
 

1. Praktyki  dydaktyczne  dla  doktorantów  polegają  na  prowadzeniu  zajęć  lub 
uczestniczenia w  ich  prowadzeniu,  pod  kierunkiem  doświadczonego  nauczyciela 
akademickiego.  Praktyki  odbywane  są  w  terminach  i  wymiarze  określonym 
planami  studiów,  w  oparciu  o  programy  przyjęte  przez  Radę  Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu. 

2. Podstawą  skierowania  studenta  na  praktykę  jest  umowa  zawarta  pomiędzy 
Dziekanem Wydziału Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  i studentem,  względnie 
pomiędzy Dziekanem Wydziału Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  i  studentem  a 
inną szkołą wyższą (lub innym wydziałem), określająca sposób organizacji praktyki 
oraz prawa i obowiązki pracodawcy i studenta‐praktykanta. 
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§ 19 
 

1. Przebieg  praktyki  jest  dokumentowany.  Dokumentacja  obejmuje  umowę  
o  praktykę  (skierowanie),  program  praktyki wraz  ze wskazaniem  zamierzonych 
efektów kształcenia, dziennik praktyki, opinię pracodawcy, sprawozdanie studenta i 
protokół oceny z praktyki (protokół hospitacji prowadzonych samodzielnie zajęć). 

2. Zaliczenia  praktyki  dokonuje  Kierownik  Studiów  Doktoranckich  na  podstawie 
przedstawionej przez studenta dokumentacji. 

3. Szczegółowy  regulamin  określający  sposób  realizacji  praktyk,  sposób 
dokumentowania  jej przebiegu  i oceny efektów kształcenia określi Rada Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 
V. Kierownik studiów doktoranckich 

 
§ 20 
 

1. Kierownikiem  Studiów  Doktoranckich  może  być  pracownik  posiadający  tytuł 
naukowy  lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na uczelni w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Kierownik Studiów Doktoranckich jest powoływany przez Rektora na wniosek rady 
wydziału,  po  zaopiniowaniu  kandydatury  przez  właściwy  organ  samorządu 
doktorantów, na okres odpowiadający kadencji władz wydziału. 

 
§ 21 
 

1. Kierownik  Studiów  Doktoranckich  wykonuje  swoje  obowiązki  w  ramach 
przyznanych kompetencji, zgodnie z przepisami prawa i niniejszym regulaminem.  

2. Kierownik Studiów Doktoranckich w szczególności: 
1) podejmuje  decyzje  w  sprawie  zaliczenia  lat  studiów,  a  także  w  sprawie 

przeniesienia wymagań programowych na następny rok; 
2) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia z listy doktorantów; 
3) przedstawia Rektorowi wnioski w sprawach należących do właściwości Rektora, 

a  w  szczególności  przekazuje  wraz  ze  swoją  opinią  wnioski  o przyznanie 
stypendium doktoranckiego; 

4) organizuje  realizację  programu  studiów  doktoranckich,  a  także  opracowuje  
i przedstawia władzom wydziału wnioski dotyczące planu i programu studiów 
doktoranckich; 

5) opiniuje podanie o przyznanie urlopu dziekańskiego; 
6) po  sprawdzeniu  kompletności  złożonego  wniosku  o  przyznanie  świadczenia 

pomocy materialnej, zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej; 

7) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich; 
8) najpóźniej do końca pierwszego semestru zatwierdza opiekunów naukowych po 

konsultacji  z  doktorantami  i  kandydatem  na  opiekuna. Wniosek  o powołanie 
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opiekuna  naukowego  składa  zainteresowany  doktorant,  dołączając  pisemną 
zgodę kandydata na opiekuna naukowego; 

9) opiniuje wniosek doktoranta ubiegającego się o przeniesienie z  innej uczelni na 
studia doktoranckie w AWF w Krakowie. 

 
VI. Opiekun naukowy 

 
§ 22 
 

1. Opiekunem  naukowym  doktoranta  może  być  nauczyciel  akademicki  albo 
pracownik  naukowy  posiadający  co  najmniej  stopień  naukowy  doktora 
habilitowanego,  aktywny  naukowo,  posiadający  aktualny  dorobek  naukowy 
z okresu ostatnich pięciu  lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki 
naukowej nad doktorantem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę 
doktoranta Kierownik Studiów Doktoranckich może wyrazić zgodę na posiadanie 
opiekuna naukowego spoza Uczelni.  

2. Cofnięcie zgody z przyczyn merytorycznych wymaga szczegółowego uzasadnienia. 
3. Cofnięcie zgody z przyczyn losowych powoduje konieczność wyznaczenia nowego 

opiekuna  naukowego.  Nowego  opiekuna,  na  wniosek  doktoranta,  wskazuje 
dotychczasowy opiekun, a zatwierdza kierownik studiów doktoranckich. 

4. Doktorant,  w  wyjątkowych  przypadkach,  może  złożyć  wniosek  do  kierownika 
studiów  doktoranckich  o  zmianę  opiekuna  naukowego.  Decyzję  w  tej  sprawie 
podejmuje kierownik, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna. 

 
§ 23 
 

1. Z  chwilą  otwarcia  przewodu  doktorskiego  opiekun  naukowy  przyjmuje  funkcje 
promotora, o ile nie zachodzą okoliczności merytoryczne lub losowe, uzasadniające 
wybór innego promotora. 

2. Zadania promotora regulują odrębne przepisy. 
 

§ 24 
 

Opiekun  naukowy  sprawuje  bezpośrednią  opiekę  merytoryczną  i  formalną  nad 
doktorantem, a w szczególności: 
1) dokonuje  semestralnej  oceny  postępów  doktoranta  i  formułuje  w  tej  kwestii 

opinię; 
2) opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów; 
3) ułatwia doktorantowi nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem naukowym; 
4) w  porozumieniu  z  kierownikiem  danej  jednostki  organizacyjnej  ustala  zasady 

udziału doktoranta w pracach tej jednostki; 
5) akceptuje  możliwość  odbywania  przez  doktoranta  zajęć  lub  realizacji  innych 

obowiązków poza AWF; 
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6) pozytywna  opinia  opiekuna  naukowego  o  realizowanym projekcie  badawczym, 
będącym  podstawą  przyszłej  pracy  doktorskiej,  jest  warunkiem  koniecznym 
zaliczenia pierwszego roku studiów. 

 
VII. Promotor 

 
§ 25 
 

1. Promotorem  w  przewodzie  doktorskim  może  być  nauczyciel  akademicki  albo 
pracownik  naukowy,  który  posiada  co  najmniej  stopień  naukowy  doktora 
habilitowanego w  zakresie  danej  lub  pokrewnej  dyscypliny  naukowej  albo  nabył 
uprawnienia  równoważne  z  uprawnieniami  doktora  habilitowanego  w  zakresie 
danej  lub  pokrewnej  dyscypliny  naukowej  na  podstawie  art.  21a  ustawy  z  dnia  
14  marca  2003  r.  o  stopniach  naukowych  i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  
i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) prowadząca działalność 
naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

2. Promotorem  w  przewodzie  doktorskim  może  być  osoba  będąca  pracownikiem 
zagranicznej  szkoły  wyższej  lub  instytucji  naukowej,  niespełniająca  wymogów 
określonych  w  ust.  2,  jeżeli  rada  jednostki  organizacyjnej  przeprowadzająca 
przewód doktorski uzna,  że  osoba  ta  jest wybitnym  znawcą problematyki,  której 
dotyczy rozprawa doktorska. 

3. Promotor,  może  jednocześnie  sprawować  opiekę  naukową  nad  nie  więcej  niż 
pięcioma doktorantami. 

 
VIII. Promotor pomocniczy 

 
§ 26 
 

1. W trakcie przewodu doktorskiego z doktorantem na bieżąco współpracuje promotor 
pomocniczy, który wspiera doktoranta i zapewnia doktorantowi pomoc w procesie 
planowania badań, ich realizacji i analizy wyników oraz przedstawia promotorowi 
opinie o postępach badań. 

2. Promotorem pomocniczym w trakcie przewodu doktorskiego może być nauczyciel 
akademicki albo pracownik naukowy, który posiada co najmniej stopień naukowy 
doktora  w  zakresie  danej  lub  pokrewnej  dyscypliny  naukowej  
i nie posiada uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. 

3. Promotor  pomocniczy  może  jednocześnie  sprawować  opiekę  naukową  nad  nie 
więcej niż trzema doktorantami. 

 
IX. Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 27 
 

Z  chwilą  wejścia  w  życie  niniejszego  regulaminu  traci  moc  Regulamin  studiów 
doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego ogłoszony w załączniku nr 1 do 
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Zarządzenia  Rektora  nr  29/2005  z  1  grudnia  2005  roku  z  późn.  zm.  w  sprawie 
wprowadzenia w życie Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. 

 
§ 28 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 



 52

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
dla studiów I stopnia  
kierunek fizjoterapia 

Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia. 
 

Fizjoterapia,  jako kierunek studiów wyrosła z nauk o kulturze  fizycznej  i nauk 
medycznych.  Przyjmując  początkowo  nazwę  „Rehabilitacja  Ruchowa”  realizowana 
była w Uczelniach Wychowania Fizycznego, po zmianie nazwy kierunku  studiów na 
„Fizjoterapia” także w Uczelniach Medycznych. Fizjoterapia jako dyscyplina zajmująca 
się  likwidacją  skutków  lub  łagodzeniem  procesów  chorobowych  i  ich  następstw, 
zapobieganiem  im  oraz  przywracaniem  sprawności  człowieka  w  ciągu  całego  jego 
życia, umiejscowiona jest w obszarze nauk medycznych. Ze względu na swój charakter, 
związany  z  metodycznie  prowadzonym  procesem  rozwijania,  utrzymywania  
i  przywracania  maksymalnych  zdolności  ruchowych  i  funkcjonalnych  człowieka, 
czerpie  także  z  nauk  o  kulturze  fizycznej,  nauk  behawioralnych  i  społecznych 
(psychologicznych,  pedagogicznych  i  socjologicznych).  Uczestnicząc  natomiast  
w  systemie  ochrony  zdrowia  i  stymulując  zachodzące  w  nim  reformy  korzysta  z 
dorobku  nauk  ekonomicznych  i  nauk  o  zarządzaniu  oraz  o  zdrowiu  publicznym. 
Fizjoterapia ma ścisły związek z bioetyką, zwłaszcza z aksjologią.  

Według definicji  Światowej Konfederacji Fizjoterapii  (World Confederation  for 
Physical Therapy – WCPT) ”Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec  jednostek 
lub  populacji  osób, mających  na  celu  rozwijanie,  utrzymywanie  i  przywracanie  im 
maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone 
tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że 
w  ramach  swoich  usług  fizjoterapeuta  posiada  kompetencje  do  badania,  oceniania, 
ewaluacji,  diagnozy  funkcjonalnej,  prognozy,  programowania  postępowania,  a  także 
przeprowadzenia  powtórnej  oceny  pacjenta  na  potrzeby  prowadzonego  procesu 
terapeutycznego. 
 
Na kierunku  fizjoterapii prowadzonym na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w AWF, 
Uczelnia  kształci  fizjoterapeutów,  którzy  uzyskują  kwalifikacje  z  zakresu 
programowania  i  prowadzenia  zabiegów  rehabilitacyjnych w  dysfunkcjach  narządu 
ruchu  oraz  narządów  wewnętrznych,  a  także  do  stosowania  zabiegów 
fizykoterapeutycznych w schorzeniach u osób w różnym wieku.  
Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem  licencjackim, absolwenci otrzymują 
tytuł  licencjata  fizjoterapii.  Absolwenci  osiągają  kompetencje    niezbędne  do: 
kształtowania,  podtrzymywania  i  przywracania  sprawności,  utraconej  lub  obniżonej 
wydolności,  nienagannego wykonywania  wszelkich  zabiegów  fizjoterapeutycznych, 
poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych we wszystkich placówkach 
służby  zdrowia,  ośrodkach  sportowych  i  instytucjach  dla  osób  niepełnosprawnych. 
Absolwenci  są  przygotowani  do  podjęcia  studiów  drugiego  stopnia  – magisterskich, 
znają jeden język obcy na poziomie B2, według ESOKJ Rady Europy. 
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Objaśnienie oznaczeń: 
 
M‐ obszarowe efekty kształcenia (dla obszaru w zakresie nauk medycznych, nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej) 
1‐studia pierwszego stopnia 
W – kategoria wiedzy 
U –  kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U –  kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 
Kierunek: fizjoterapia   
Studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia:  praktyczny 
 
Symbol  Kierunkowe efekty kształcenia  Odniesienie  do efektów 

kształcenia dla obszarów 
  Kategoria: wiedza   

K_W01 
 

posiada podstawową wiedzę niezbędną do: 
1. opisu  budowy  anatomicznej  człowieka  i 

funkcjonowania poszczególnych jego układów  
2. opisu mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń 

genetycznych; 
3. opisu procesów zachodzących w okresie od 

dzieciństwa poprzez dojrzałość do starości; 
4. opisu podstawowych właściwości fizycznych 

komórek i tkanek oraz mechanizmów działania 
czynników fizycznych na organizm człowieka 

M1_W01 
M1_W02 

 
 

K_W02  1.zna  i  rozumie  procesy  metaboliczne  na  poziomie 
komórkowym,  narządowym  i  ustrojowym  zachodzące 
w spoczynku i w wysiłku fizycznym; 
2.zna  fizjologiczne  i biochemiczne  skutki bezczynności 
oraz adaptacji do wysiłku fizycznego  

M1_W01 
M1_W02 

 
 

K_W03  posiada usystematyzowaną wiedzę w zakresie  zasad 
funkcjonowania układu ruchu oraz jego sterowania 
podczas aktywności ruchowej człowieka  
 

 
M1_W02 
M1_W10 

 
K_W04  1.  zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy 

procesów patologicznych zachodzących w tkankach i 
układach organizmu człowieka  
2.  zna metody opisu i interpretacji  podstawowych  
objawów jednostek chorobowych w stopniu 
umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 
fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji 

M1_W03 
 M1_W05 
M1_W10 
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K_W05  1. zna zasady i sposoby postępowania 
fizjoterapeutycznego w wybranych jednostkach 
chorobowych u pacjentów w różnym wieku  

2. zna działanie i sposób podawania wybranych grup 
leków  

 
M1_W03 
M1_W10 
M1_W05 

 
K_W06  ma wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w 

stanach zagrożenia zdrowia i życia  
M1_W02,  
M1_W03 
M1_W05  

K_W07  Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia  M1_W06  

K_W08  ma podstawową wiedzę w zakresie:  
1. rozwoju psychospołecznego od dzieciństwa do 

starości; 
2. psychospołecznych mechanizmów zachowania 

człowieka w zdrowiu i w chorobie; 
3. problemów psychospołecznych wynikających z 

niepełnosprawności, kalectwa i przewlekłej choroby 

M1_W04 
 

K_W09  zna i rozumie znaczenie procesu edukacyjnego w 
promocji zdrowia i terapii pacjentów 

M1_W06 
 

K_W10  ma  podstawową wiedzę w zakresie teoretycznych 
podstaw diagnostyki fizjoterapeutycznej oraz 
właściwego planowania, wykonania i ewaluacji 
programów fizjoterapii, zmierzających do poprawy 
stanu zdrowia 

M1_W05 
M1_W07 
M1_W10 

K_W11  zna założenia metod terapeutycznych, posiada wiedzę 
związaną z ich doborem i stosowaniem u pacjentów w 
różnych wieku z różnymi dysfunkcjami 

M1_W03 
M1_W05 
M1_W07 
M1_W10 

K_W12  zna mechanizmy działania oraz możliwe skutki 
uboczne stosowanych zabiegów z zakresu fizjoterapii  

M1_W05 
M1_W07 
M1_W10 

K_W13  ma wiedzę na temat rodzaju oraz sposobu doboru 
sprzętu ortopedycznego u pacjentów w różnym wieku i 
z różnymi dysfunkcjami 

M1_W05 
M1_W10 

K_W14  zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji polskiego 
systemu ochrony zdrowia oraz rozumie prawne, 
organizacyjne oraz etyczne uwarunkowania pracy 
fizjoterapeuty 

M1_W08 
M1_W09 

K_W15  ma elementarną widzę w zakresie ochrony własności 
intelektualnej oraz prawa autorskiego  

M1_W11 

K_W16  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

M1_W12 

 
         Kategoria:  umiejętność   
K_U01  potrafi poprawnie dobrać, zademonstrować oraz  

przeprowadzić  ćwiczenia  ruchowe z pacjentami w 
różnym  wieku  z różnymi rodzajami dysfunkcji  

M1_U01, M1_U05, M1_U07,  
M1_U11 

K_U02  Potrafi przeprowadzić  proces nauczania ruchów, 
używając  fachowego nazewnictwa, z uwzględnieniem 
aspektów rozwojowych i metodyki nauczania ruchu  u 

 
M1_U01, M1_U05, M1_U07, 
M1_U11 
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pacjentów w rożnym  wieku  z różnymi rodzajami 
dysfunkcji  

K_U03   posiada umiejętności manualne pozwalające na wykonanie 
masażu leczniczego oraz elementów terapii manualnej 

M1_U01, M1_U04, M1_U05, 
M1_U07  

K_U04  potrafi samodzielnie wykonywać  zabiegi z zakresu 
fizykoterapii 

M1_U01, M1_U02, 
M1_U04,M1_U05,M1_U07,  

K_U05  potrafi rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i  życia oraz 
udzielić pierwszej pomocy medycznej 

M1_U01, M1_U02,M1_U04, 

K_U06  potrafi dobrać i wykorzystać odpowiedni sprzęt do 
prowadzenia ćwiczeń ruchowych w tym ćwiczeń  z 
zakresu kinezyterapii 

M1_U02,  M1_U04 M1_U05  
 

K_U07  potrafi  prawidłowo  obsłużyć odpowiednią aparaturę do 
wykonywania  zabiegów z zakresu fizykoterapii 

M1_U02,  M1_U04 M1_U05  
 

K_U08  potrafi wybrać,  założyć i dopasować  różne rodzaje 
zaopatrzenia ortopedycznego oraz potrafi wyjaśnić i 
nauczyć pacjenta jak z niego korzystać 

M1_U02,  M1_U04 M1_U05  
 

K_U09  potrafi dobrać i właściwie wykorzystywać podstawową 
aparaturę oraz sprzęt do wykonywania badań 
funkcjonalnych 

M1_U02,  M1_U04 M1_U05  
 

K_U10  potrafi komunikować się z pacjentem lub grupą pacjentów 
w zakresie planowania i wykonywania różnych działań z 
zakresu fizjoterapii, potrafi zachęcać i  motywować do  ich 
wykonywania, umie rozpoznawać różne stany 
emocjonalne i rozładowywać napięcia 

M1_U03 M1_U04  
 

K_U11  potrafi komunikować się i pracować z zespole 
terapeutycznym 

M1_U03 M1_U04  
 

K_U12  potrafi  identyfikować wybrane problemy  zdrowotne u 
pacjenta w każdym wieku z  różnymi rodzajami dysfunkcji 
oraz właściwie je interpretować   

M1_U04 M1_U05 M1_U07 

 
K_U13 

potrafi podjąć w stosunku do pacjenta lub grupy pacjentów 
w każdym wieku  i z różnym rodzajem dysfunkcji 
działania pielęgnacyjne i terapeutyczne  z zakresu 
fizjoterapii   

 
M1_U01 M1_U04 M1_U05 
M1_U07 
  

K_U14  potrafi zinterpretować uzyskane wyniki podstawowych 
badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz 
przeprowadzić właściwe działania w stosunku do  
uzyskanych wyników badań 

M1_U05 
M1_U08 
 

K_U15  potrafi udzielić porady  w zakresie działań związanych z 
promocją zdrowia, profilaktyką i edukacją zdrowotną  

M1_U05 M1_U04  

K_U16  potrafi korzystać z technologii informatycznych w 
zakresie: 
‐ edycji tekstu, 
‐ pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i 
innych źródeł  
‐podstawowej  analizy statystycznej dla potrzeb 
opracowywania wyników badań 
‐ przygotowania prezentacji   

M1_U06 

K_U17  potrafi identyfikować błędy i zaniedbania powstające w 
procesie usprawniania oraz wprowadzić działania 
naprawcze 

M1_U07 

K_U18  potrafi prowadzić:  
1. dokumentację dotyczącą działań diagnostycznych  i 
podejmowanych działań fizjoterapeutycznych 

M1_U09, M1_U12 
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2. dokumentację dotyczącą jednostek i instytucji 
prowadzących działalność w zakresie  fizjoterapii 

K_U19  potrafi  ułożyć krótko i długofalowy plan  w zakresie 
postępowania profilaktycznego i fizjoterapeutycznego 

M1_U10, M1_U04 

K_U20  potrafi zrealizować w praktyce założenia planu 
fizjoterapeutycznego zgodnie z procesem i metodyką 
nauczania ruchów  w odniesieniu do dostępnych 
warunków oraz zgodnie z obowiązującymi normami 

M1_U10 M1_U05 

K_U21  posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu  
różnych form  aktywności fizycznej które umie 
wykorzystać  w procesie  fizjoterapii 

M1_U11 

K_U22  potrafi przygotować  pisemny  raport  z zakresu fizjoterapii 
oraz i dziedzin pokrewnych wykorzystując własne 
obserwacje i działania lub wykorzystując dane źródłowe 

M1_U12 

K_U23  potrafi  zaprezentować w formie ustnej własne działania i 
przemyślenia z zakresu fizjoterapii i dziedzin pokrewnych 

M1_U13 

K_U24  posiada   umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  
oraz  posługuje się językiem  specjalistycznym z zakresu  
fizjoterapii 

M1_U14 

  Kategoria: kompetencje społeczne   
K_K01 
 

jest świadomy zakresu posiadanej przez siebie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, zdaje sobie sprawę z 
konieczności uzupełniania jej przez całe życie oraz wie 
kiedy zwrócić się do ekspertów.  

M1_K01 
M1_K02 

 

K_K02  okazuje tolerancje dla postaw i zachowań wynikających z 
odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych 
oraz ma świadomość wpływu sytuacji życiowych 
pacjentów  na ich stany emocjonalne. 
 

M1_K03 

  K_K03  realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad 
bezpieczeństwa pracy, potrafiąc działać w zespole, 
pracować w grupie oraz współpracować z 
przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony 
zdrowia.  

 M1_K04 
 M1_K07 

K_K04  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie  lub innych zadania, a także 
zaplanować poszczególne etapy działań.  

M1_K05 

K_K05  posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i 
stresu, jest świadomy obowiązku niesienia pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym.   

M1_K06 

K_K06 
 

potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, osób 
korzystających z usług fizjoterapeutycznych oraz grup 
społecznych w kontekście związanym z wykonywanym 
zawodem.  

M1_K08 
M1_K04 

K_K07  posiada umiejętność efektywnego komunikowania się oraz 
jasnego i precyzyjnego przekazywania zaleceń pacjentom 
dostosowując środki, a także formę przekazu do poziomu 
intelektualnego partnera interakcji.  

M1_K04 
M1_K08 

K_K08  dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywania zadań właściwych dla działalności 
zawodowej fizjoterapeuty.  

M1_K09 



 57

K_K09  dostrzega i formułuje problemy moralne, dylematy etyczne 
związane z własną i cudzą pracą oraz poszukuje 
optymalnych rozwiązań, postępując zgodnie z zasadami 
etyki.  

M1_K02 
M1_K03 

 
 

 
 
 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
dla studiów II stopnia  
kierunek fizjoterapia 

Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia. 
 

Fizjoterapia,  jako  kierunek  studiów,  dążąc  do  autonomii,  wyrosła  z  nauk  o 
kulturze  fizycznej  i  nauk medycznych.  Przyjmując  początkowo  nazwę  „Rehabilitacja 
Ruchowa” realizowana była w Uczelniach Wychowania Fizycznego, po zmianie nazwy 
kierunku studiów na „Fizjoterapia” także w Uczelniach Medycznych. Fizjoterapia jako 
dyscyplina zajmująca się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i 
ich następstw, zapobieganiem  im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu 
całego  jego  życia, umiejscowiona  jest w  obszarze  nauk medycznych. Ze względu  na 
swój  charakter,  związany  z  metodycznie  prowadzonym  procesem  rozwijania, 
utrzymywania  i przywracania maksymalnych  zdolności  ruchowych  i  funkcjonalnych 
człowieka,  czerpie  także  z  nauk  o  kulturze  fizycznej,  nauk  behawioralnych  i 
społecznych  (psychologicznych,  pedagogicznych  i  socjologicznych).  Uczestnicząc 
natomiast  w  systemie  ochrony  zdrowia  i  stymulując  zachodzące  w  nim  reformy 
korzysta  z  dorobku  nauk  ekonomicznych  i  nauk  o  zarządzaniu  oraz  o  zdrowiu 
publicznym. Fizjoterapia ma ścisły związek z bioetyką, zwłaszcza z aksjologią.  

Według definicji  Światowej Konfederacji Fizjoterapii  (World Confederation  for 
Physical Therapy – WCPT) ”Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec  jednostek 
lub  populacji  osób, mających  na  celu  rozwijanie,  utrzymywanie  i  przywracanie  im 
maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone 
tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że 
w  ramach  swoich  usług  fizjoterapeuta  posiada  kompetencje  do  badania,  oceniania, 
ewaluacji,  diagnozy  funkcjonalnej,  prognozy,  programowania  postępowania,  a  także 
przeprowadzenia  powtórnej  oceny  pacjenta  na  potrzeby  prowadzonego  procesu 
terapeutycznego. 
 

Na kierunku  fizjoterapii prowadzonym na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w 
AWF,  
studia  drugiego  stopnia  są  adresowane  do  absolwentów  studiów  zawodowych  z 
tytułem  licencjata, kierunku  fizjoterapii. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, 
absolwenci  otrzymują  tytuł  magistra  fizjoterapii.  Absolwenci  uzyskują  kompetencje  
niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki  funkcjonalnej, planowania  i 
kontrolowania  efektywności  procesu  rehabilitacji  medycznej,  prowadzenia  badań  i 
włączania  się w pracę  zespołów  badawczych,  kierowania  zespołem  terapeutycznym, 
organizacji  i  zarządzania  placówkami  oferującymi  usługi  fizjoterapeutyczne. 
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Absolwenci  są przygotowani do podjęcia  studiów  trzeciego  stopnia  – doktoranckich. 
Studenci studiów drugiego stopnia mogą dodatkowo zdobyć uprawnienia  instruktora 
sportu  osób  niepełnosprawnych.  Ponadto  absolwenci  mogą  również  uzyskać 
zaświadczenia  potwierdzające  zdobyte  w  trakcie  studiów  umiejętności  stosowania 
wybranych metod specjalnych fizjoterapii: metody PNF‐u, metody Bobath  i metody Mc 
Kenzie, co daje im dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą 
dla  potencjalnego  pracodawcy. Absolwenci  kierunku  fizjoterapii mają  też możliwość 
uzyskania  dodatkowej  specjalizacji  poprzez  studiowanie  jednego  z  siedmiu 
atrakcyjnych modułów zakończonych zaliczeniem i egzaminem.  
 
Objaśnienie oznaczeń: 
 
M‐ obszarowe efekty kształcenia (dla obszaru w zakresie nauk medycznych, nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej) 
2‐studia drugiego  stopnia 
W – kategoria wiedzy 
U –  kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U –  kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

Kierunek: fizjoterapia 
Studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 
 
Symbol  Kierunkowe efekty kształcenia  Odniesienie  do efektów 

kształcenia dla obszarów 
  Kategoria: wiedza   

K_W01 
 

posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do: 
1. opisu genetycznych podstaw patologii rozwoju 

narządów i układów; 
2. opisu  działania określonych grup leków, ich 

podawania i  metabolizmu w ustroju  oraz 
ewentualnych działań ubocznych  

M2_W01 
M2_W03  

K_W02  ma szczegółową wiedzę w zakresie budowy i funkcji 
organizmu człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem układu mięśniowo‐szkieletowego  

M2_W02 
M2_W09 
M2_W10 

K_W03  ma pogłębioną wiedzę w zakresie pedagogicznego, 
psychologicznego oraz socjologicznego kontekstu 
niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie dla 
postępowania w wybranych jednostkach chorobowych 

M2_W03 
M2_W04 
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K_W04  rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele 
zachowań prozdrowotnych człowieka ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz rozumie 
uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów 
jednostek oraz grup społecznych 

 
M2_W04 
M2_W06 

K_W05  ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji i 
pojęć z zakresu filozofii 

M2_W06 
 

K_W06  ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych 
zaburzeń i zmian chorobowych u pacjentów w 
różnym wieku oraz zasad stosowania 
specjalistycznych metod usprawniania 

M2_W03 M2_W07 
 

K_W07  zna i rozumie działanie specjalistycznego sprzętu oraz 
aparatury stosowanej dla potrzeb fizjoterapii, zarówno 
dla celów diagnostycznych jak i leczniczych 

M2_W05 
M2_W07 
M2_W10 

K_W08  ma usystematyzowaną wiedze na temat diagnostyki 
fizjoterapeutycznej oraz programowania rehabilitacji u 
pacjentów w różnym wieku z różnymi dysfunkcjami  

M2_W03 
M2_W05 
M2_W07 
M2_W10 

K_W09  ma wiedzę z zakresu metod i specyfiki leczenia 
uzdrowiskowego  

M2_W03 
M2_W06 
M2_W07 

K_W10  ma wiedzę w zakresie etycznych, prawnych i 
historycznych uwarunkowań zawodu fizjoterapeuty 
oraz zna i rozumie aspekty ekonomiczne  
niepełnosprawności 

M2_W08 
M2_W09 

K_W11  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

 
M2_W08 

 
M2_W11 

K_W12  zna ogólne zasady tworzenia strategii dla 
przedsiębiorstwa realizującego usługi w sferze 
ochrony zdrowia oraz formułowania jego wizji, misji i 
strategii marketingowej 

M2_W08 
 

M2_W12 

  Kategoria: umiejętności   
K_U01  posiada pogłębione umiejętności komunikowania się  i 

negocjacji  z pacjentem  
M2_U01 M2_U03 M2_U04  

K_U02  potrafi dobrać odpowiednie badania diagnostyczne  
dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym 
wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji 

M2_U02 M2_U03  M2_U05 
M2_U06 M2_U08 

 

K_U03   potrafi ocenić stan funkcjonalny pacjenta  potrzebny 
do programowania i kontrolowania procesu 
fizjoterapii  

M2_U02   M2_U05  
 

K_U04  potrafi posługiwać się zaawansowanym sprzętem i 
aparaturą diagnostyczno‐pomiarową do oceny 
funkcjonalnej pacjenta dla potrzeb fizjoterapii 

M2_U02   M2_U05  
 

K_U05  potrafi analizować wyniki badań diagnostycznych 
wykonanych dla potrzeb fizjoterapii i wykorzystywać 
je w planowaniu i modyfikowaniu programu 
fizjoterapii 

M2_U02 M2_U05 
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K_U06  potrafi  posługiwać się  zaawansowanym technicznie 
sprzętem i aparaturą  wykorzystywaną do  
wykonywania specjalistycznych zabiegów  
fizykoterapeutycznych 

M2_U02 
M2_U05 

K_U07  potrafi dopasować działania fizjoterapeutyczne w 
zależności od prowadzonej farmakoterapii w różnych 
jednostkach chorobowych  

M2_U02,M2_U05,M2_U07 

K_U08  umie wykonać techniki lub elementy technik 
wchodzących  w skład specjalnych metod fizjoterapii 

M2_U10, M2_U11 

K_U09  potrafi  przystępnie wyjaśnić pacjentowi na czym 
polega jego dysfunkcja oraz przedstawić w formie 
ustnej lub pisemnej program kompleksowego 
usprawniania 

M2_U01,M2_U03 M2_U04  

K_U10  rozumie, dostrzega i szanuje uwarunkowania 
kulturowe, religijne i etniczne pacjentów i uwzględnia 
je w  miarę możliwości w programowaniu i przebiegu 
procesu fizjoterapii 

M2_U04 

K_U11  potrafi tworzyć, wdrażać do postępowania,  
weryfikować i modyfikować programy  usprawniania 
pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami 

M2_U05  M2_U07 M2_U10 

K_U12  potrafi  zrealizować program aktywności ruchowej 
adaptacyjnej oraz przeprowadzić trening sportowy i 
zawody sportowe dla osób w różnym wieku z 
różnymi dysfunkcjami 

M2_U05 M2_U07,M2_U10 
M2_U12 

K_U13  przygotowuje pacjenta do stosownego zaopatrzenia 
protetycznego. Umie wyjaśnić na czym polega 
działanie i prawidłowe używanie protezy. 

M2_U02 M2_U05  M2_U07 

K_U14  uwzględnia i wykorzystuje formy leczenia 
uzdrowiskowego w programowaniu fizjoterapii 

M2_U05  M2_U12 

K_U15  potrafi  posługiwać się  wyspecjalizowanymi 
narzędziami  i technikami informatycznymi w celu 
pozyskania danych  a także krytycznie analizować  i 
oceniać te dane 

M2_U06 

K_U16  potrafi krytycznie analizować proces usprawniania, 
identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 
fizjoterapeutycznej na każdym jej etapie oraz 
wprowadzać działania naprawcze 

M2_U07 

K_U17 
 

potrafi współdziałać w planowaniu  i realizacji  prac 
badawczych w zakresie fizjoterapii oraz dziedzin 
pokrewnych 

M2_U08 

K_U18  potrafi formułować problemy badawcze, dobierać 
właściwe metody i techniki badawcze do ich realizacji 
a także wyciągać wnioski z badań naukowych i 
własnych obserwacji 

M2_U08, M2_U13 

K_U19  posiada umiejętność wykorzystania  roli  promocji 
zdrowia i aktywności fizycznej  w profilaktyce 
wykluczenia i patologii społecznych 

M2_U03  M2_U07 M2_U09 
M2_U10 

K_U20  posiada zaawansowane umiejętności  kierowania i 
realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych, 
sportowych i estetyki zachowań ruchowych w pracy z 
różnymi grupami społecznymi 

M2_U03 M2_U04 M2_U05 
M2_U07 M2_U10 
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K_U21  posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z 
zakresu  różnych form  aktywności fizycznej  
związanych  z fizjoterapią 

M2_U11 

K_U22  potrafi samodzielnie tworzyć i modyfikować różne 
formy aktywności fizycznej zależnie od warunków 
środowiskowych i klimatycznych 

M2_U05,  M2_U12 

K_U23  posiada umiejętności przygotowania  pracy pisemnej  
z zakresu fizjoterapii 

M2_U13 

K_U24  posiada umiejętności przygotowania wystąpień  
ustnych z  zakresu fizjoterapii. 

M2_U14 

K_U25  posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego  oraz  posługuje się językiem  
specjalistycznym z zakresu  fizjoterapii 

M2_U15 

  Kategoria: kompetencje społeczne   
 

K_K01 
 

Jest świadomy: 
1. konieczności posiadania wiedzy z wielu  

dyscyplin naukowych; 
2. pluralizmu teoretyczno‐metodologicznego w 

nauce; 
3. wartości krytycznej oceny doniesień naukowych i 

inspirowania procesu uczenia się innych osób.  

M2_K01 
M2_K02 

 

K_K02  okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem 
zawodu oraz  przestrzega zasad etyki zawodowej  

M2_K03 
M2_K06 

K_K03  potrafi zorganizować pracę zespołu oraz widzi 
potrzebę przynależności do organizacji 
fizjoterapeutów.  

M2_K04 

K_K04  Potrafi: 
1. wykazać odpowiedzialność za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 
prowadzone działania oraz ich skutki; 

2. formułować opinie dotyczące różnych aspektów 
działalności zawodowej; 

3. odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania.  

M2_K05 
M2_K06 
M2_K08 

K_K05  potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i 
współpracowników.  

M2_K07 

K_K06  demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność 
fizyczną wśród społeczeństwa oraz  potrafi ostrzec 
pacjentów przed zagrożeniami   zdrowotnymi  

M2_K09 

K_K07  rozumie potrzeby pacjentów, okazuje im empatię, ale 
także potrafi być wobec nich  asertywny.  

M2_K06 

K_K08  utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami 
realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej, 
odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem 
w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 
terapeutycznych.  

M2_K05 
M2_K03 
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Opis kierunkowych efektów kształcenia 
dla studiów I stopnia ‐ profil ogólnoakademicki 

kierunek turystyka i rekreacja 
Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach)  
 
Kierunek  „turystyka  i  rekreacja”  realizowany  w  Akademii Wychowania  Fizycznego  w 
Krakowie w podstawowym zakresie należy do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu 
i nauk o kulturze fizycznej, który to obszar należy w związku z tym określić jako wiodący.  
Jednak  szeroki  zakres  problematyki  charakterystycznej  dla  tego  kierunku  –  aktywności 
przestrzennej  i  fizycznej  człowieka  poszukującego  interakcji  i  różnorodności,  zarówno 
motywowanej  kulturowo  jak  i  związanej  z  zachowaniem  i  poprawą  jego  zdrowia  oraz 
kompensowaniem zagrożeń  cywilizacyjnych  ‐ wymaga uzupełnienia obszaru odniesienia 
kompetencji  kierunkowych  także  do  wybranych  kompetencji  (wiedzy  i  umiejętności) 
właściwych  naukom  społecznym  i  naukom  przyrodniczym.  Kierunek  ten  korzysta  z 
metodologii opisu oraz specyficznego języka nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze 
fizycznej w zakresie następstw  jakie dla zdrowia  i samopoczucia  jednostki niesie przyjęty 
styl życia  i aktywność fizyczna natomiast odwołuje się do metodologii właściwej naukom 
społecznym  w  zakresie  relacji  międzyludzkich  charakterystycznych  dla  podróży  i 
aktywności  czasu  wolnego,  a  metodologii  przyrodniczej  w  zakresie  interakcji  ze 
środowiskiem.  Aktywność  turystyczna  i  rekreacyjna  człowieka  może  być  obejmowana 
zakresem  kształcenia  na  innych  kierunkach,  w  szczególności  przypisanych  do  obszaru 
nauk  społecznych  i przyrodniczych,  ale  jest  tam ujmowana  jako  element gospodarki  lub 
przestrzeni. Natomiast w przedstawionej  i realizowanej od wielu  lat w krakowskiej AWF 
koncepcji  kierunku  „turystyka  i  rekreacja”,  dorobek  innych  dziedzin  jest 
podporządkowany  ujęciu  tego  zjawiska  z  punktu  widzenia  jednostki,  jej  potrzeb, 
zainteresowań  i  możliwości.  Dlatego  kompetencje  społeczne  absolwenta  w  całości 
zawierają się w zakresie nauk o zdrowiu i nauk kulturze fizycznej. 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
K   – kierunkowe efekty kształcenia  
W   – kategoria wiedzy  
U   – kategoria umiejętności  
K (po podkreślniku) ‐ kategoria kompetencji społecznych  
S1A  – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla profilu ogólnoakademickiego I 

stopnia  
M1   – efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze 

fizycznej dla I stopnia  
P1A  – efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla profilu ogólnoakademickiego I 

stopnia  
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Symbol 
efektu 

Opis efektu  Odniesienie 
do 

obszarów 
Wiedza 

K_W01  Posiada podstawową wiedzę o biochemicznych i fizjologicznych 
mechanizmach pracy i wypoczynku oraz żywienia człowieka  

M1_W01 

K_W02  Zna i rozumie podstawy budowy organizmu człowieka w zakresie biernego i 
czynnego układu ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w 
organizmie człowieka podczas pracy i wypoczynku 

M1_W02 

K_W03  Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka,  w zakresie 
niezbędnym dla oceny możliwości i potrzeby podejmowania przez niego 
aktywności w zakresie turystyki i rekreacji 

M1_W03 

K_W04  Posiada wiedzę i zna terminologię z zakresu  psychologicznych i społecznych 
uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Zna 
metody poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka podejmującego 
aktywność turystyczną i rekreacyjną. 

M1_W04 

K_W05  Zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej oraz przebiegu 
interakcji międzyludzkich. Posiada wiedzę na temat podstaw komunikowania 
się dydaktycznego i wychowawczego w kontaktach z uczestnikami turystyki i 
rekreacji. 

M1_W04 

K_W06  Zna i rozumie podstawowe czynniki cywilizacyjne kształtujące styl życia 
współczesnego człowieka 

M1_W04 

K_W07  Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  M1_W05 
K_W08  Zna teoretyczne podstawy działań w zakresie poprawy stylu życia i sposobu 

żywienia oraz ich skutki dla stanu zdrowia    
M1_W05 

K_W09  Zna zasady promocji zdrowia oraz jego ochrony  i rozumie rolę turystyki i 
rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych  

M1_W06 

K_W10  Rozumie znaczenie  racjonalnego modelu żywienia dla promocji zdrowia i 
jego rolę jako kluczowego aspektu zdrowego stylu życia 

M1_W06 

K_W11  Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych 
funkcjonowania organizmu 

M1_W06 

K_W12  Zna metody diagnozowania  stanów przeciążeniowych organizmu  i rozumie 
ich wpływ na organizm. 

M1_W07 

K_W13  Zna mechanizm działania i skutki powszechnie stosowanych zabiegów 
odnowy biologicznej 

M1_W07 

K_W14  Zna i rozumie prawne, etyczne i organizacyjne uwarunkowania 
wykonywania działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji, w tym: 
‐ podstawy tworzenia i stosowania prawa oraz zakres jego regulacji w 
działalności turystycznej i rekreacyjnej,  
‐ podstawowy zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw tworzących 
i oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne 

M1_W08  
S1A_W07 

K_W15  Zna pojęcia ochrony zdrowia i działalnośćc  leczniczej i rozumie granice 
pomiędzy nimi a rekreacją i odnową biologiczną 

M1_W09 

K_W16  Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o kulturze fizycznej w 
zakresie turystyki i rekreacji, w tym zna i rozumie podstawy historyczne 
ukształtowania współczesnej kultury czasu wolnego oraz zjawiska turystyki i 
rekreacji 

M1_W10 

K_W17  Zna i rozumie wybrane pojęcia z zakresu innych dziedzin związanych z 
turystyką i rekreacją, w tym nauk społecznych i przyrodniczych 

P1A_W01 
P1A_W05 
S1A_W02 

K_W18  Ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi gospodarki oraz 
instytucjach ekonomicznych istotnych dla jej rozwoju 

S1A_W02 
S1A_W03 

K_W19  Zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej 
ochrony 

M1_W11 
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K_W20  Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości, 
charakterystycznej dla turystyki i rekreacji 

M1_W12  
S1A_W11 
S1A_W08 

K_W21  Zna w podstawowym zakresie dziedzictwo kultury i sztuki i rozumie jego 
wartość, szczególnie dla tożsamości społeczeństw i atrakcyjności wyjazdów 
turystycznych 

S1A_W08 
S1A_W09 

K_W22  Zna metody pozyskiwania danych pozwalających opisywać atrakcyjność 
środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla turystyki i rekreacji 

S1A_W06 

Umiejętności 
K_U01  Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i 

rekreacją, pogłębione w zakresie wybranej specjalności 
M1_U01  
M1_U11 

K_U02  Potrafi dobrać sprzęt  do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i rekreacji, 
posługiwać się sprzętem podstawowym oraz sprzętem specjalistycznym w 
zakresie wybranej specjalności  

M1_U02 
M1_U07 

K_U03  Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie 
turystyki, rekreacji oraz planowania osobistego rozwoju zawodowego 

M1_U03  
M1_U07  
M1_U09 

K_U04  Posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i 
społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji, w tym 
identyfikowania motywów i barier w zakresie uczestnictwa w 
poszczególnych formach  turystyki i rekreacji 

M1_U04 

K_U05  Potrafi dokonać diagnozy, sformułować cele, dobrać metody oddziaływania i 
przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do 
racjonalnego spędzania czasu wolnego 

M1_U05 
M1_U10 

K_U06  Potrafi podjąć działania edukacyjne wobec jednostki i grupy społecznej w 
sferze turystyki i rekreacji 

M1_U05 
 

K_U07  Potrafi ocenić stan zagrożenia życia poszkodowanego a także rozpoznać 
wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej po urazach ciała i w wybranych stanach chorobowych 

M1_U05 

K_U08  Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i 
przechowywania danych, w tym posługiwać się typowymi systemami 
informatycznymi wykorzystywanymi w turystyce i rekreacji i ustalić 
obowiązujący stan prawny odnoszący się do wybranego zagadnienia z 
zakresu turystyki lub rekreacji 

M1_U06 

K_U09  Potrafi ocenić poprawność podejmowanych działań i typowych dokumentów 
wykorzystywanych w praktyce organizacji turystyki i rekreacji 

M1_U07 

K_U10  Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry, możliwości 
podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia, przez 
uczestników różnych form turystyki i rekreacji 

M1_U07 

K_U11  Potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych 
formach turystyki i rekreacji, w tym związane z badaniem opinii oraz 
pomiarem parametrów fizycznych u osób uczestniczących 

M1_U08 

K_U12  Potrafi przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia z zakresu turystyki 
i rekreacji zarówno na potrzeby własnej działalności gospodarczej jak i 
działalności instytucji publicznej lub społecznej. 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U04 
M1_U08 

K_U13  Potrafi prowadzić dokumentację własną związaną z wykonywaniem zawodu 
oraz dokumentację jednostki świadczącej usługi turystyczne lub rekreacyjne  

M1_U09 
 

K_U14  Potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować  zajęcia turystyczne i 
rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i  
dostępnych warunków 

M1_U10 

K_U15  Potrafi ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków 
naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych dla potrzeb 
turystyki  i rekreacji. 

M1_U10 
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K_U16  Posiada umiejętność  przygotowania pisemnego raportu prezentującego 
własne działania lub analizę danych dostępnych w zewnętrznych źródłach 

M1_U12 

K_U17  Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej własnych działań i 
osobistych refleksji. Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe z zakresu 
turystyki i rekreacji wykorzystując właściwą terminologię  

M1_U13 

K_U18  Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze 
zachodzące w sferze turystyki i rekreacji 

S1A_U01 

K_U19  Potrafi w zakresie podstawowym wdrażać funkcje zarządzania w organizacji  S1A_U04 
S1A_U07 

K_U20  Ma umiejętności językowe dostosowane do zadań wykonywanych w zakresie  
turystyki i rekreacji odpowiadające przynajmniej w odniesieniu do jednego 
języka obcego poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

M1_U14 

Kompetencje społeczne 
K_K01  Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji ‐ potrafi samodzielnie 

zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności zawodowej 
z wykorzystaniem wiarygodnych i efektywnych źródeł i metod 

M1_K01 

K_K02  Realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje, zwłaszcza w zakresie 
rzetelnego i bezpiecznego wykonywania zadań w zakresie turystyki i 
rekreacji, i jest otwarty na korzystanie z pomocy ekspertów 

M1_K02 

K_K03  Kieruje się zasadami etyki zawodowej, realizuje swoje zadania w sposób 
uwzględniający dobro uczestników zajęć turystycznych i rekreacyjnych 
realizowanych z jego udziałem. 

M1_K03 

K_K04  Posiada zdolność pracy w zespole, jest odpowiedzialny za swoje działanie i 
zachowanie osób powierzonych jego opiece, wykonuje zadania niezawodnie i 
punktualnie, szczególnie działając w ramach złożonych przedsięwzięć 

M1_K04 

K_K05  Trafnie określa priorytety realizacji podejmowanych i powierzanych sobie 
zadań zawodowych w turystyce i rekreacji 

M1_K05 

K_K06  Sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu, przekazuje im 
informacje związane z programem  zajęć i zapewnieniem bezpieczeństwa a 
także prawidłowo interpretuje oczekiwania uczestników prowadzonych zajęć 

M1_K06 

K_K07  Potrafi przekazywaną wiedzą krajoznawczą i metodyczną zainteresować 
uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych o różnym poziomie 
wykształcenia  

M1_K06 

K_K08  Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach 
rekreacyjnych i imprezach turystycznych, szczególnie w ocenie potencjalnych 
zagrożeń i przestrzeganiu sprawdzonych reguł postępowania 

M1_K07 

K_K09  Potrafi wyrazić swoją opinię w sprawach zawodowych z zakresu turystyki i 
rekreacji 

M1_K08 

K_K10  Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i 
wykonywania zadań zawodowych 

M1_K09 
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Opis kierunkowych efektów kształcenia 
dla studiów II stopnia ‐ profil ogólnoakademicki 

kierunek turystyka i rekreacja 
Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach)  
 
Kierunek „turystyka i rekreacja” realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego w 
Krakowie  w  podstawowym  zakresie  należy  do  obszaru  nauk medycznych,  nauk  o 
zdrowiu  i nauk o kulturze fizycznej, który to obszar należy w związku z tym określić 
jako  wiodący.    Jednak  szeroki  zakres  zainteresowań  tego  kierunku  –  aktywności 
przestrzennej  i  fizycznej człowieka poszukującego  interakcji  i różnorodności, zarówno 
motywowanej kulturowo  jak i związanej z zachowaniem i poprawą  jego zdrowia oraz 
kompensowaniem  zagrożeń  cywilizacyjnych,  wymaga  uzupełnienia  obszaru 
odniesienia  kompetencji  kierunkowych  także  do  wybranych  kompetencji  (wiedzy  i 
umiejętności) właściwych naukom społecznym i naukom przyrodniczym. Kierunek ten 
korzysta  z metodologii  opisu  oraz  specyficznego  języka  nauk medycznych,  nauk  o 
zdrowiu  i kulturze  fizycznej w  zakresie następstw  jakie dla  zdrowia  i  samopoczucia 
jednostki  niesie  przyjęty  styl  życia  i  aktywność  fizyczna  natomiast  odwołuje  się  do 
metodologii  właściwej  naukom  społecznym  w  zakresie  relacji  międzyludzkich 
charakterystycznych  dla  podróży  i  aktywności  czasu  wolnego,  a  metodologii 
przyrodniczej w  zakresie  interakcji  ze  środowiskiem. Dla  studiów  drugiego  stopnia 
przyjęto  szerszą perspektywę  społeczną,  zakładającą przygotowania  absolwentów do 
pełnienia  ról  kreacyjnych  i  kierowniczych,  wymagającą  także  proporcjonalnego 
zwiększenia  udziału  efektów  właściwych  dla  nauk  społecznych  w  ogólnej  ich 
kompozycji. Aktywność  turystyczna  i  rekreacyjna  człowieka może  być  obejmowana 
zakresem kształcenia na innych kierunkach, w szczególności przypisanych do obszaru 
nauk społecznych i przyrodniczych, ale jest tam ujmowana jako element gospodarki lub 
przestrzeni. Natomiast w przedstawionej i realizowanej od wielu lat koncepcji kierunku 
„turystyka  i  rekreacja”,  dorobek  innych  dziedzin  jest  podporządkowany  ujęciu  tego 
zjawiska z punktu widzenia jednostki, jej potrzeb, zainteresowań i możliwości. Dlatego 
kompetencje  społeczne  absolwenta  opierają  się  na  zakresie  nauk  o  zdrowiu  i  nauk 
kulturze  fizycznej,  uzupełnionym  jedynie  postulatem  przedsiębiorczości  z  zakresu 
nauk społecznych. 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
K   – kierunkowe efekty kształcenia  
W   – kategoria wiedzy  
U   – kategoria umiejętności  
K (po podkreślniku) ‐ kategoria kompetencji społecznych  
M2   – efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o 

kulturze fizycznej dla I stopnia  
S2A  – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla profilu 

ogólnoakademickiego II stopnia  
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P2A  – efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla profilu 
ogólnoakademickiego II stopnia  

 
Symbol 
efektu 

Opis efektu  Odniesienie 
do obszarów 

Wiedza 
K_W01  Analizuje i ocenia zmiany w budowie  i funkcjonowaniu organizmu 

człowieka pod wpływem ukierunkowanych programów, ćwiczeń 
fizycznych i zabiegów intensyfikujących odnowę psychosomatyczną. 

M2_W01 
M2_W02 
M2_W07 

K_W02  Zna objawy i przyczyny wybranych dysfunkcji społecznych 
związanych z turystyką i rekreacją oraz metody ich oceny 

M2_W03 

K_W03  Rozumie przyczyny i mechanizmy powstawania obciążeń i zaburzeń 
psychosomatycznych i poddaje analizie możliwości wykorzystywania 
aktywności turystycznej i rekreacyjnej  dla ich ograniczania lub 
eliminowania 

M2_W03 
M2_W06 

K_W04  Rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne 
charakterystyczne dla turystyki i rekreacji, niezbędne dla oceny ich 
skutków i przewidywania następstw w wybranym zakresie 

M2_W04 

K_W05  Analizuje i ocenia nowe formy turystyki i rekreacji proponowane ich 
uczestnikom ze względu na ich skutki psychospołeczne 

M2_W04 

K_W06  Rozumie i diagnozuje wpływ czynników społecznych i zmian 
cywilizacyjnych na styl życia, związane z tym zagrożenia i możliwości 
ich ograniczania poprzez aktywność związaną z turystyka i rekreacją 

M2_W06 

K_W07  Rozumie i poddaje analizie wpływ uwarunkowań kulturowych, 
społecznych i cywilizacyjnych na wielkość, kierunki i formy ruchu 
turystycznego 

M2_W06 
S2A_W03 

K_W08  Rozumie i poddaje ocenie skutki instytucjonalizacji czasu wolnego dla 
zmian w sferze aktywności fizycznej i społecznej człowieka, zmian 
modelu konsumpcji i systemu wartości 

M2_W08 
S2A_W08 

K_W09  Ma pogłębiona wiedzę na temat gospodarowania przestrzenią i 
możliwości ochrony terenów cennych dla turystyki i rekreacji ze 
względu na wartości przyrodnicze, kulturowe lub funkcjonalne 

M2_W08 
P2A_W04 
S2A_W05 

K_W10  Zna uwarunkowania i zasady planowania bazy turystycznej i 
rekreacyjnej w  ramach systemu planowania przestrzennego 

S2A_W07 

K_W11  Ma pogłębiona wiedzę na temat turystyki i rekreacji jako przedmiotu 
nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk społecznych i nauk 
przyrodniczych oraz miejsca podejmowanych badań w systemie nauk 

M2_W09 

K_W12  Zna  i rozumie terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej, nauk społecznych i przyrodniczych w zakresie niezbędnym 
dla opisu zjawisk turystyki i rekreacji 

M2_W10 

K_W13  Zna i rozumie zasady zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi 
oraz wybranymi prawami własności przemysłowej 

M2_W11 

K_W14  Zna i rozumie zasady podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości w 
zakresie turystyki i rekreacji, w tym  zasady formułowania strategii 
gospodarczych umożliwiających przedsiębiorcom efektywne 
świadczenie dóbr i usług zaspakajających potrzeby związane z 
turystyką i rekreacją 

M2_W12 
S1A_W06 
S1A_W08 

K_W15  Ma pogłębioną wiedzę na temat regionów turystycznych Polski, 
Europy i krajów pozaeuropejskich oraz czynników determinujących 
ich rozwój  

S2A_W03  
S2A_W05 

K_W16  Zna i rozumie rolę instytucji międzynarodowych i krajowych, w tym 
instytucji państwowych i samorządowych, sektora organizacji 
pozarządowych  oraz podmiotów gospodarczych w zakresie 
tworzenia warunków rozwoju turystyki i rekreacji 

M2_W08 
S2A_W02 
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K_W17  Analizuje i ocenia politykę państwa wobec turystyki i rekreacji   S2A_W06 
K_W18  Analizuje i ocenia ekonomiczne i organizacyjne warunki prowadzenia 

działalności przez przedsiębiorstwa i instytucje non‐profit świadczące 
usługi turystyczne i rekreacyjne 

S2A_W07 

K_W19  Zna regulacje prawne wybranego obszaru aktywności turystycznej i 
rekreacyjnej i analizuje ich wpływ na możliwości podejmowania 
działalności i ochronę interesów osób uczestniczących w 
zorganizowanych formach tej aktywności 

S2A_W07 

K_W20  Rozumie pojęcie przedsiębiorczości, wolności gospodarczej i zna 
instrumenty jej ograniczania wykorzystywane w zakresie turystyki i 
rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem wybranego obszaru 
specjalności 

S2A_W11 

Umiejętności 
K_U01  Posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego 

komunikowania się i negocjacji w sytuacjach charakterystycznych dla 
turystyki i rekreacji 

M2_U01 

K_U02  Potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i 
aparaturą stosowaną w turystyce i rekreacji, w zakresie wybranej 
specjalności 

M2_U02 
 

K_U03  Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne 
klienta oraz grupy społecznej, szczególnie związane z podróżą i 
gościnnością oraz udziałem w różnych formach aktywności ruchowej 

M2_U04 

K_U04  Potrafi opracować, zaprezentować i wdrożyć program działań 
społecznych,  edukacyjnych i poznawczych lub prozdrowotnych, 
związanych z wybraną specjalnością  

M2_U5 

K_U05  Potrafi posługiwać się specjalistycznymi narzędziami i technikami 
informatycznymi, wykorzystywanymi w turystyce i rekreacji, w tym 
centralnymi systemami rezerwacji i innymi programami 
wspierającymi prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego i e‐
biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalności 

M2_U06 

K_U06  Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w 
sferze turystyki i rekreacji, uwzględniając jej interdyscyplinarny 
charakter 

M2_U08 
 

K_U07  Posiada umiejętności wykorzystywania wychowawczych aspektów 
turystyki i rekreacji integracji grup społecznych i profilaktyki patologii 
społecznych 

M2_U09 

K_U08  Posiada zaawansowane umiejętności kierowania realizacją i 
bezpośredniego realizowania przedsięwzięć turystycznych i zajęć 
rekreacyjnych w pracy z różnymi grupami społecznymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalności 

M2_U10 

K_U09  Posiada specjalistyczne umiejętności sprawnościowe i ruchowe z 
zakresu turystyki i rekreacyjnych form ruchu w zakresie wybranej 
formy lub specjalności 

M2_U11 

K_U10  Potrafi modyfikować istniejące i tworzyć nowe programy turystyki i 
formy zajęć  rekreacyjnych , ze szczególnym uwzględnieniem 
wybranej specjalności 

M2_U10 

K_U11  Posiada umiejętności przygotowania pisemnego opracowania 
dotyczącego złożonego zagadnienia, poprawnego metodologicznie i 
komunikatywnego, zgodnie ustalonymi zasadami redakcji tekstów 
fachowych, w tym także naukowych 

M2_U13 
 

K_U12  Potrafi przygotować i wygłosić ustne wystąpienie dotyczące 
zagadnień zawodowych związanych z turystyką i rekreacją 

M2_U14 

K_U13  Posiada umiejętności językowe w zakresie związanym z turystyką i 
rekreacją w podstawowym  języku obcym odpowiadające poziomowi 

M2_U15 
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B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub w 
dodatkowym  języku obcym na poziomie B1‐B2  

K_U14  Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz 
wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi w zakresie 
turystyki i rekreacji 

S2A_U01 

K_U15  Potrafi wykorzystać metody i narzędzia opisu regionu turystycznego i 
rynku turystycznego i rekreacyjnego  oraz techniki pozyskiwania 
danych o regionach i rynkach dla zrozumienia i przewidywania 
kierunków ich rozwoju 

S2A_U01 

K_U16  Potrafi wykorzystać wiedzę o znaczeniu turystyki i rekreacji dla 
gospodarki kraju i regionu odwołując się do zasad zrównoważonego 
rozwoju, dla formułowania własnych opinii i prognoz 

S2A_U03 
SA2_U04 

K_U17  Potrafi zorganizować przedsiębiorstwo turystyczne lub rekreacyjne 
gromadząc do realizacji tego celu niezbędne zasoby, ze szczególnym 
uwzględnieniem wybranej specjalności 

S2A_U07 

K_U18  Potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą lub kierować 
przedsiębiorstwem turystycznym lub rekreacyjnym, przy 
zatrudnieniu pracowników 

S2A_U06 

K_U19  Potrafi prawidłowo posługiwać się instrumentami marketingu w 
działalności prowadzonej na rynku turystycznym oraz rekreacyjnym 

S1A_U02 

K_U20  Potrafi posługiwać się wzorami umów stosowanymi w zakresie 
turystyki i rekreacji oraz dostosowywać je do indywidualnych potrzeb 

S2A_U05 

Kompetencje społeczne 
K_K01  Samodzielnie podejmuje uzupełnianie posiadanej wiedzy, także w 

zakresie wykraczającym poza profil studiów, oraz nabytych 
umiejętności; merytorycznie i krytycznie ocenia proponowane formy 
dokształcania i doskonalenia 

M2_K01 
 

K_K02  Realistycznie ocenia swoje kompetencje, jest świadom ich ograniczeń, 
także wynikających z potrzeby ochrony interesów innych osób i wie, 
kiedy zwrócić się do ekspertów 

M2_K02 

K_K03  Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą, 
szczególnie związane z możliwością naruszenia dobra wspólnego lub 
dóbr osobistych innych osób 

M2_K02 

K_K04  Wykazuje przywództwo wobec kierowanego zespołu a także wobec 
uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych, zgodnie z 
pełnioną rolą zawodową 

M2_K04 

K_K05  Potrafi oceniać warunki realizacji podejmowanych i powierzanych 
sobie zadań i określać priorytety w działaniach służących ich realizacji 

M2_K05 

K_K06  Podejmuje się złożonych zadań zawodowych, w dziedzinie w której 
się specjalizuje; potrafi wziąć odpowiedzialność za kierowanie pracą 
zespołu realizującego takie zadanie 

M2_K04 
M2_K06 

K_K07  Kieruje zadaniami lub je sam realizuje w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo współpracowników i uczestników imprez 
turystycznych i zajęć rekreacyjnych 

M2_K07 

K_K08  Potrafi formułować samodzielne opinie dotyczące wybranych 
aspektów działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji, 
oparte na rzeczowej argumentacji 

M2_K08 

K_K09  Reprezentuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną, ze 
szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych i aktywnego 
wypoczynku 

M2_K09 

K_K10  Promuje rozwój turystyki i rekreacji na różnych szczeblach 
zarządzania i z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów 

M2_K09 
S2A_K05 

K_K11  Jest przedsiębiorczy, nie obawia się podejmowania uzasadnionego 
ryzyka w oparciu o jego rzetelną analizę 

S2A_K07 
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