
Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 40/2012/2013 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Białej Podlaskiej  

z dnia 11 kwietnia 2013r 

Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia  

w Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej  

w roku akademickim 2014/2015 

 

I. W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nabór kandydatów 

odbywać się będzie na następujące kierunki, poziomy i tryby studiów: 

 

Kierunek wychowanie fizyczne: 

� Studia I stopnia stacjonarne 

� Studia I stopnia niestacjonarne 

� Studia II stopnia stacjonarne1 

� Studia II stopnia stacjonarne1 w języku angielskim 

� Studia II stopnia niestacjonarne1 

 

Kierunek turystyka i rekreacja: 

� Studia I stopnia stacjonarne 

� Studia II stopnia stacjonarne  

� Studia II stopnia niestacjonarne  

 

Kierunek sport:  

� Studia I stopnia stacjonarne 

� Studia I stopnia niestacjonarne 

 

Kierunek fizjoterapia:  

� Studia I stopnia stacjonarne 

 

Kierunek kosmetologia: 

� Studia I stopnia stacjonarne 

 

 

 

 
                                                 
1 Studia mogą podjąć tylko kandydaci, którzy zaliczyli nie mniej niŜ 60% godzin i uzyskali nie mniej niŜ 60% punktów 
ECTS z zakresu treści określonych w standardach kształcenia dla pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. 



II. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA 

1. Kandydaci na studia przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej na 

podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 

2. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz na kierunek sport, którzy przedłoŜą dokument 

wystawiony przez właściwy polski związek sportowy potwierdzający osiągnięcia sportowe w 

dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: medaliści mistrzostw Polski seniorów (w dyscyplinach 

indywidualnych i zespołowych grach sportowych), medaliści młodzieŜowych mistrzostw Polski (w 

dyscyplinach indywidualnych i zespołowych grach sportowych), mistrzowie Polski juniorów (w 

dyscyplinach indywidualnych i zespołowych grach sportowych), finaliści mistrzostw świata i 

Europy w kategorii seniorów, młodzieŜowej (w dyscyplinach indywidualnych 1-8 miejsce,  

w zespołowych grach sportowych 1-6 miejsce) i w kategorii juniorów (w dyscyplinach 

indywidualnych i zespołowych grach sportowych 1-3 miejsce), uczestnicy igrzysk olimpijskich w 

dyscyplinach indywidualnych i zespołowych grach sportowych, finaliści pucharu świata (w 

dyscyplinach indywidualnych i zespołowych grach sportowych 1-3 miejsce), rekordziści Polski, 

Europy i świata (seniorzy i juniorzy) są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci 

otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów (załącznik nr 10). 

3. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz kierunek sport, posiadający predyspozycje do 

osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZS-AWF 

w Warszawie, klubu AZS-AWF w Białej Podlaskiej oraz polskie związki sportowe, PKOl. i inne 

organizacje sportowe (nie więcej niŜ 15 miejsc w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Białej Podlaskiej) są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za 

egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów. Listę tych kandydatów zatwierdzają 

wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu (załącznik nr 11).  

4. Kandydaci na studia będący laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych szczebla 

centralnego z przedmiotu, z którego wylicza się punktację na podstawie egzaminu maturalnego 

podczas rekrutacji na studia uzyskują maksymalną liczbę punktów moŜliwą do zdobycia z danego 

przedmiotu. 

5. Kandydatom na studia legitymującym się Maturą Międzynarodową uwzględnione zostaną najlepsze 

wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niŜszego lub wyŜszego (załącznik nr 5 i 6). 

6. Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego 

zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną. 

7. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą 

najwyŜej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości 

(załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w 

punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu. 

8. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne.  



9. Kandydaci, którzy złoŜyli podanie o przyjęcie na więcej niŜ jeden kierunek studiów: (wychowanie 

fizyczne i sport) do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim 

przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły 

egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego 

kierunku studiów. 

10. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niŜ ustalony limit miejsc upowaŜnia się 

wydziałową komisję rekrutacyjną do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złoŜonych 

dokumentów, przeprowadzenia dodatkowego naboru w późniejszym terminie. 

11. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo nie podjęcia 

kształcenia w roku akademickim 2014/2015 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie                  

i poziomie studiów, na których mniej niŜ 40 kandydatów potwierdzi gotowość podjęcia studiów. 

12. Kierunek sport realizowany będzie w zakresie specjalności: podnoszenie cięŜarów, pływanie, lekka 

atletyka, sportowe gry zespołowe (koszykówka, piłka noŜna, piłka ręczna, piłka siatkowa). 

Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zakwalifikowanie w postępowaniu rekrutacyjnym 

minimum 12 osób. 

13. Kandydaci na studia przedstawiają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia nauki na studiach wymagających dodatkowego wydatku energetycznego, wydane przez 

lekarza upowaŜnionego do badań profilaktycznych (załącznik nr 1). 

14. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej 

komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Uczelniana 

komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko te odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji 

rekrutacyjnych, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja 

uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. 

15. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w 

systemie wirtualnej rekrutacji (WR) oraz terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej. 

16. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata  

w systemie WR. 

17. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian na indywidualnym koncie kandydata w systemie WR 

dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia 

zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy zakończenia rejestracji kandydatów ogłoszone 

zostaną zarządzeniem Rektora AWF. 

 

 

 

 

 



III. ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA STUDIA W WYDZIALE WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Kierunek wychowanie fizyczne 

Studia I stopnia stacjonarne 

1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0 - 60 punktów): 

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje trzy dyscypliny sportowe do wyboru:  

pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru – 

koszykówka, piłka noŜna, piłka ręczna, piłka siatkowa) (0-20 punktów za kaŜdy egzamin 

sprawnościowy).  

2. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyraŜonych w punktach 

procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

(załącznik nr 3 i 4) 

Studia I stopnia niestacjonarne 

1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyraŜonych w punktach 

procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

(załącznik nr 3 i 4) 

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

1. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2). 

 

Studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim  

1.   Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2). 

 

Kierunek turystyka i rekreacja 

Studia I stopnia stacjonarne 

1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyraŜonych w punktach 

procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

(załącznik nr 3 i 4) 

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

1. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2). 

 

 



Kierunek sport  

Studia I stopnia stacjonarne 

1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0 - 60 punktów): 

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, 

gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru – koszykówka, 

piłka noŜna, piłka ręczna, piłka siatkowa) (0-20 punktów pomnoŜone przez 3).  

2.   Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyraŜonych w punktach 

procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

(załącznik nr 3 i 4) 

 

Studia I stopnia niestacjonarne 

1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0 - 60 punktów): 

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, 

gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru – koszykówka, 

piłka noŜna, piłka ręczna, piłka siatkowa) (0-20 punktów pomnoŜone przez 3).  

2.   Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyraŜonych w punktach 

procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

(załącznik nr 3 i 4) 

 

Kierunek kosmetologia 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyraŜonych w punktach 

procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

(załącznik nr 3 i 4) 

 

Kierunek fizjoterapia  

Studia I stopnia stacjonarne  

1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyraŜonych w punktach 

procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

(załącznik nr 3 i 4) 

 

 

 



IV. PROCEDURA EGZAMINACYJNA 

 Kandydatów na studia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

obowiązuje procedura egzaminacyjna określona w Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Dla sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia Dziekan 

Wydziału powoła wydziałową komisję rekrutacyjną oraz wydziałowe komisje egzaminacyjne. 

2. Składy komisji oraz zakres ich obowiązków i uprawnień ogłoszone zostaną w piśmie okólnym 

dziekana. 

3. Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązują na rok akademicki 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 

Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej  

Nr identyfikacyjny REGON 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

W wyniku badania lekarskiego oraz oceny naraŜeń na działanie czynników szkodliwych, 
uciąŜliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w trakcie praktycznej nauki zawodu, 
stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2010 
r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyŜszych, uczniów tych 
szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu 
lub studiów naraŜeni są na działanie czynników szkodliwych, uciąŜliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. nr 155, poz. 1045) orzeka, Ŝe: 

u……………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

urodzonego dnia………..…miesiąc….…………….. rok………………PESEL………….…………… 

- kandydat do szkoły wyŜszej, * 
- student szkoły wyŜszej, * 
- uczestnik studiów doktoranckich, * 

w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie,  
 Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

- wychowanie fizyczne*, 
- sport*, 
- turystyka i rekreacja *, 
- fizjoterapia *, 
- kosmetologia* 

1) brak jest przeciwwskazań zdrowotnych 
- do podjęcia*/kontynuowania* studiów w szkole wyŜszej, wymagających dodatkowego 

wydatku energetycznego*/ 

- uczestnik studiów doktoranckich, * 

Data następnego badania ……………………………………. 

2) istnieją przeciwwskazania zdrowotne 
- do podjęcia*/kontynuowania* studiów w szkole wyŜszej, 

- uczestnik studiów doktoranckich, * 

*/ właściwe podkreślić ........................................................................................ 
Pieczęć i podpis lekarza upowaŜnionego  

do przeprowadzenia badań profilaktycznych 

......................................................................., dnia .................................................. r. 

POUCZENIE Osoba zainteresowana otrzymująca zaświadczenie lekarskie w przypadku zastrzeŜeń co do treści tego zaświadczenia moŜe 
wystąpić, w terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do 
wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał 
zaświadczenie. 



Załącznik nr  2.  Zasady przeliczania  ocen  ze  studiów  pierwszego stopnia na  punkty 
egzaminacyjne 

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia 
Skala ocen do 5 

Punkty 
egzaminacyjne 

4,70 i więcej 20 
4,50 – 4,69 18 
4,30 – 4,49 16 
4,20 – 4,29 15 
4,10 – 4,19 14 
4,00 – 4,09 13 
3,90 –3,99 12 
3,80 – 3,89 11 
3,70 – 3,79 10 
3,60 – 3,69 9 
3,50 – 3,59 8 
3,40 – 3,49 7 
3.20 – 3,39 6 
3,10 – 3,19 4 
3,00 – 3,09 2 

Załącznik nr 3. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego 
na punkty egzaminacyjne 

 

Punkty nowej matury 
w procentach 

Przyznane punkty 

100 – 96 18 
95 – 91 16 
90 – 86 14 
85 – 81 12 
80 – 76 11 
75 – 71 10 
70 – 66 9 
65 – 61 8 
60 – 56 7 
55 – 51 6 
50 – 46 5 
45 – 41 4 
40 – 36 3 
35 – 31 2 

30 1 



Załącznik nr 4. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego 
na punkty egzaminacyjne 

 

Punkty nowej matury 
w procentach 

Przyznane punkty 

100 – 96 24 
95 – 91 22 
90 – 86 20 
85 – 81 18 
80 – 76 16 
75 – 71 15 
70 – 66 14 
65 – 61 13 
60 – 56 12 
55 – 51 11 
50 – 46 10 
45 – 41 9 
40 – 36 8 
35 – 31 7 

30 6 

Załącznik nr 5. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom 
SL) na punkty egzaminacyjne 

 

Punkty matury międzynarodowej Przyznane punkty 
7 18 
6 14 
5 10 
4 6 
3 3 
2 1 
1 0 

Załącznik nr 6. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom 
HL) na punkty egzaminacyjne 

 

Punkty matury międzynarodowej Przyznane punkty 
7 24 
6 20 
5 16 
4 12 
3 8 
2 5 
1 2 



Załącznik nr 7. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” skala 6-
stopniowa – na punkty egzaminacyjne 

 

Ocena Przyznane punkty 
6 24 
5 19 
4 14 
3 9 
2 4 

Załącznik nr 8. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” – na 
punkty egzaminacyjne 

 

Ocena Przyznane punkty 
5 24 
4 15 
3 6 

Załącznik nr 9. Zasady przeliczania ocen ze z dyplomu medycznej szkoły zawodowej na 

punkty egzaminacyjne 
Ocena Przyznane punkty 

6 60 
5 50 
4+ 40 
4 30 

3+ 20 
3 10 

 

Załącznik nr 10. Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych 

kandydata 
- oryginał dokumentu; 
- data wystawienia dokumentu; 
- numer dziennika instytucji wydającej dokument; 
- rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów; 
- podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sortowego; 
- pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). 

Wymagania: 
- podpisy „w zastępstwie” (w/z) i z upowaŜnienia (z up.) nie będą honorowane; 
- wszystkie  zaświadczenia  będą weryfikowane  przez  Komisję  Wydziału  Wychowania 

Fizycznego ds. weryfikacji osiągnięć sportowych. 
- uwzględnione będą zaświadczenia o osiągnięciach sportowych tylko w konkurencjach 

olimpijskich. 
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Załącznik nr 11. Wzór podania 
data wystawienia dokumentu 
- pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). 
- liczba dziennika instytucji wydającej dokument 

SENACKA KOMISJA ds. 
SPORTU Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego 00-968 Warszawa, 
ul. Marymoncka 34 

(Nazwa klubu, polski związek sportowy, PKOl lub inne organizacje sportowe) 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Senackiej Komisji ds. Sportu o zakwalifikowanie 

naszych 

sportowców: 

1. 

2. 

3.  

do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

W/w uprawiają (podać dyscyplinę, rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce). 

Zawodnik (czka) charakteryzuje się duŜymi predyspozycjami do osiągnięcia wysokich 

rezultatów sportowych w przyszłości. 

( - )  
podpis prezesa, sekretarza 
generalnego lub kierownika biura 
polskiego związku sportowego 

 


