
Uchwała Nr 61/2012/2013 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej 

z dnia 16 maja 2013 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 40/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w sprawie przyjęcia warunków i trybu 

rekrutacji na studia w roku akademickim  2014/2015 
 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz w związku z § 48 ust. 2 pkt 13 Statutu AWF 

Warszawa z dnia 21 lutego 2012 roku, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r., postanawia wprowadzić w załączniku nr 1 do 

uchwały nr 40/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku następujące zmiany: 

II. Zasady przyjęć, pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz na 

kierunek sport, którzy przedłoŜą dokument wystawiony przez polski związek sportowy lub właściwy 

komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie z wymaganiami określonymi  

w załączniku nr 10, otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punków.”  

III. Zakres egzaminów wstępnych na studia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej Kierunek wychowanie fizyczne Studia I stopnia stacjonarne, pkt 1. otrzymuje brzmienie: 

„Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0 - 72 punkty): 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) (0-24 punkty za 

kaŜdy egzamin sprawnościowy).” Kierunek sport Studia I stopnia stacjonarne, pkt 1. otrzymuje 

brzmienie: „Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0 - 72 punkty): 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-

24 punkty pomnoŜone przez 3). Studia I stopnia niestacjonarne, pkt 1. otrzymuje brzmienie: „Punktacja 

egzaminu ze sprawności fizycznej (0 - 72 punkty): 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) (0-24 punkty pomnoŜone 

przez 3).”  

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie: „Osiągnięcia sportowe, we wskazanych poniŜej dyscyplinach, 

kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej na kierunki wychowanie 

fizyczne i sport z zaliczeniem maksymalnej liczby punktów”, zostaje poszerzony o zapis: - uczestnictwo  

w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz o wykaz 51. dyscyplin 

sportu. 

 

2. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do uchwały Nr 40/2012/2013 Wydziału Wychowania Fizycznego           

i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 11 kwietnia 2013 roku pozostają bez zmian. 

 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

 

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak 

 


