Załącznik nr 1
do uchwały nr 8/2017/2018
Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
z dnia 14 grudnia 2017r.

Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia
w Wydziale Turystyki i Zdrowia
w roku akademickim 2018/2019
I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywać się będzie na następujące
kierunki, poziomy i tryby studiów:
Kierunek turystyka i rekreacja:


Studia I stopnia stacjonarne



Studia II stopnia stacjonarne

Kierunek fizjoterapia:


Jednolite studia magisterskie



Studia II stopnia stacjonarne

Kierunek kosmetologia:


Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek terapia zajęciowa:


II.

Studia I stopnia stacjonarne
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 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 możliwą do zdobycia z danego
przedmiotu.
3. Kandydatom na studia legitymującym się Maturą Międzynarodową uwzględnione zostaną
najlepsze wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i 6).
4. Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego
zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
5. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą
najwyżej 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.
6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne.
7. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc upoważnia się
wydziałową komisję rekrutacyjną do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych
dokumentów, przeprowadzenia dodatkowego naboru w późniejszym terminie.
8. Wydział Turystyki i Zdrowia zastrzega sobie prawo niepodjęcia kształcenia w roku akademickim
2018/2019 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do
postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów (poniżej 40 osób).
9. Kandydaci na studia przedstawiają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia nauki na studiach wymagających dodatkowego wydatku energetycznego, wydane
przez lekarza upoważnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych.
10. 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.
11. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w
systemie elektronicznej rejestracji oraz terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
12. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata
w systemie elektronicznej rekrutacji.
13. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru
kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji
kandydatów. Terminy zakończenia rejestracji kandydatów zostaną ogłoszone zarządzeniem
Rektora AWF.

III.

ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA STUDIA W WYDZIALE TURYSTYKI I
ZDROWIA

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 wyrażonych w punktach
procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego
(załącznik nr 3 i 4)
Studia II stopnia stacjonarne
1. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).
Kierunek kosmetologia
Studia I stopnia stacjonarne
1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach
procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego
(załącznik nr 3 i 4)
Kierunek fizjoterapia
Jednolite studia magisterskie
1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach
procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego
(załącznik nr 3 i 4)
Studia II stopnia stacjonarne
1. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).
Kierunek terapia zajęciowa
Studia I stopnia stacjonarne
1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych 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 Turystyki i Zdrowia 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.
1. Składy komisji oraz zakres ich obowiązków i uprawnień ogłoszone zostaną w piśmie okólnym
dziekana.
2. Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązują na rok akademicki 2018/2019.

Załącznik nr 1
............................, dnia .......................... r.
REGON 000327830

SKIEROWANIE
DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów
doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1144).
Wydział Turystyki i Zdrowia Filii AWF w Białej Podlaskiej kieruje na badanie do lekarza
medycyny pracy kandydata do szkoły wyższej:
Pana/Panią ………………………………………………………….……………………..
imię i nazwisko

……….………………………………
data urodzenia

1.

……….……………………………
numer PESEL

W trakcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wyżej

wymieniony(-a) będzie narażony(-a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych
lub niebezpiecznych dla zdrowia: udział w programowych zajęciach wychowania fizycznego
będzie wymagał wzmożonego wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym.
Kierunek:
1. turystyka i rekreacja *

□

□

2. fizjoterapia*
a) promieniowanie i pole elektromagnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości strefa bezpieczna
b) promieniowanie UV i IR oraz laserowe
c) działanie czynników biologicznych- woda przy masażu w środowisku wodnym
d) działanie czynników chemicznych, ciekły azot stosowany w krioterapii

□

3. kosmetologia*
a) czynniki biologiczne
b) czynniki drażniące, alergizujące

□

4. terapia zajęciowa *

Pieczęć i podpis kierującego
na badania lekarskie

*właściwe zakreślić znakiem „X” w kratce obok

Załącznik nr 2. Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty
egzaminacyjne
Średnia ocen ze studiów I stopnia
Skala ocen do 5
4,70 i więcej
4,50 – 4,69
4,30 – 4,49
4,20 – 4,29
4,10 – 4,19
4,00 – 4,09
3,90 –3,99
3,80 – 3,89
3,70 – 3,79
3,60 – 3,69
3,50 – 3,59
3,40 – 3,49
3.20 – 3,39
3,10 – 3,19
3,00 – 3,09

Punkty
egzaminacyjne
20
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
4
2

Załącznik nr 3. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego
na punkty egzaminacyjne
Punkty nowej matury
w procentach
100 – 96
95 – 91
90 – 86
85 – 81
80 – 76
75 – 71
70 – 66
65 – 61
60 – 56
55 – 51
50 – 46
45 – 41
40 – 36
35 – 31
30

Przyznane punkty
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Załącznik nr 4. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego
na punkty egzaminacyjne
Punkty nowej matury
w procentach
100 – 96
95 – 91
90 – 86
85 – 81
80 – 76
75 – 71
70 – 66
65 – 61
60 – 56
55 – 51
50 – 46
45 – 41
40 – 36
35 – 31
30

Przyznane punkty
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Załącznik nr 5. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom
SL) na punkty egzaminacyjne
Punkty matury międzynarodowej
7
6
5
4
3
2
1

Przyznane punkty
18
14
10
6
3
1
0

Załącznik nr 6. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom
HL) na punkty egzaminacyjne
Punkty matury międzynarodowej
7
6
5
4
3
2
1

Przyznane punkty
24
20
16
12
8
5
2

Załącznik nr 7. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura”
skala 6-stopniowa – na punkty egzaminacyjne
Ocena
6
5
4
3
2

Przyznane punkty
24
19
14
9
4

Załącznik nr 8. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” –
na punkty egzaminacyjne
Ocena
5
4
3

Przyznane punkty
24
15
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

8

