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Załącznik do Uchwały Nr 26/2007/2008  

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 maja 2008 roku. 

 
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych 

 kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
 Warszawie w roku akademickim 2009/2010 

 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) na wniosek Rad Wydziałów, Senat Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie postanawia, co następuje: 
 
I. W AKADEMII NABÓR KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ NA NASTĘPUJĄCE 
WYDZIAŁY I KIERUNKI STUDIÓW: 
  
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

− Studia III stopnia stacjonarne 
− Studia III stopnia niestacjonarne. 

 
Kierunek wychowanie fizyczne:  

− Studia I stopnia stacjonarne 
− Studia I stopnia niestacjonarne 
− Studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek 

wychowanie fizyczne)  
− Studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek 

wychowanie fizyczne).  
 
Kierunek sport: 

− Studia I stopnia stacjonarne, 
− Studia I stopnia niestacjonarne. 

 
Kierunek turystyka i rekreacja:  

− Studia I stopnia stacjonarne 
− Studia I stopnia niestacjonarne  
− Studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek turystyka i 

rekreacja) 
− Studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek 

turystyka i rekreacja).  
 
WYDZIAŁ REHABILITACJI  
 
Kierunek fizjoterapia: 

− Studia I stopnia stacjonarne 
− Studia I stopnia niestacjonarne  
− Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne realizowane w Zamiejscowym Wydziale 

Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej *(po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego studia te prowadzone będą przez Zamiejscowy Wydział 

Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej) 

− Studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek fizjoterapia) 
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Kierunek zdrowie publiczne (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na 

uruchomienie studiów).: 
− Studia I stopnia stacjonarne 

 
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W BIAŁEJ 
PODLASKIEJ 
 
Kierunek wychowanie fizyczne:  

− Studia I stopnia stacjonarne 
− Studia I stopnia niestacjonarne 
− Studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek 

wychowanie fizyczne)  
− Studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek 

wychowanie fizyczne) 
− Studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek turystyka i 

rekreacja) 
− Studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek 

turystyka i rekreacja). 
 
Kierunek turystyka i rekreacja:  

− Studia I stopnia stacjonarne 
− Studia I stopnia niestacjonarne 
− Studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek turystyka i 

rekreacja) – (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na 
uruchomienie studiów) 

− Studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia kierunek 
turystyka i rekreacja) (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na 

uruchomienie studiów). 

 
Kierunek sport (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na 

uruchomienie kierunku):  
− Studia I stopnia stacjonarne. 

 
Kierunek fizjoterapia (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na 

uruchomienie kierunku):  
− Studia I stopnia stacjonarne 
− Studia I stopnia niestacjonarne. 
 

Kierunek kosmetologia: 
− Studia I stopnia stacjonarne 
− Studia I stopnia niestacjonarne. 

 
II. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA  
 
1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne kandydaci przyjmowani będą według miejsca 

na liście rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów 
rekrutacyjnych.  

2. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne 
- którzy przedłoŜą dokument potwierdzający osiągnięcia sportowe w dyscyplinach 

i konkurencjach olimpijskich: medaliści mistrzostw Polski seniorów (w dyscyplinach 



 3 

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) 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 
ilość punktów. 

-  zawodniczki i zawodnicy charakteryzujący się duŜymi predyspozycjami do 
osiągnięcia wysokich rezultatów 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 odpowiednio do 
30 miejsc i do 15 miejsc na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie i w 
Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej) są zwolnieni 
z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy 
maksymalną ilość punktów. Listę takich kandydatów zatwierdzają wydziałowe 
komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu, do dnia 30 czerwca 
2008 r.  

- Z powyŜszych uprawnień kandydat na studia moŜe skorzystać tylko jeden raz. 
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia na Wydziale Wychowania 

Fizycznego będą przyjmowani w drodze egzaminu konkursowego. 
4. Kandydaci na studia będący laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych szczebla 

centralnego z przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin teoretyczny na studia lub 
wylicza się punktację na podstawie egzaminu maturalnego podczas rekrutacji na studia 
w latach 2009-2012 uzyskują, zgodnie z Uchwałą Senatu AWF z dnia 20 maja 2008 r., 
maksymalną liczbę punktów moŜliwą do zdobycia z danego egzaminu teoretycznego lub 
przedmiotu. Zaświadczenie o uzyskanych wynikach zachowuje waŜność przez 3 lata, 
licząc od roku przeprowadzenia olimpiady przedmiotowej.  

 
5. Kandydatom na studia, legitymującym się Maturą Międzynarodową (International 

Baccalaureate – IB) przyznaje się odpowiednią liczbę punktów egzaminacyjnych w 
zaleŜności od wyniku egzaminu maturalnego (załącznik nr 5). 

a. Kandydaci zobowiązani są do złoŜenia, wraz z kompletem dokumentów, 
zaświadczenia wydanego przez Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff (Wielka 
Brytania), zwanego early results – informującego o uzyskanej liczbie punktów 
uprawniającej do otrzymania dyplomu IB lub oryginału dyplomu. 

b. Decyzja wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na I rok studiów 
kandydata legitymującego się maturą międzynarodową zostaje podjęta po 
przedłoŜeniu przez kandydata – przed rozpoczęciem roku akademickiego 2007/2008 – 
oryginału dyplomu IB wraz z tłumaczeniem dokumentu potwierdzonym przez 
tłumacza przysięgłego. 

c. Kandydat uczestniczy w pozostałej procedurze egzaminacyjnej na zasadach 
przewidzianych dla kierunku i trybu studiów zgodnych z wyborem kandydata.  

6.  Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kierunek wychowanie fizyczne dla 
absolwentów kierunku turystyka i rekreacja w Zamiejscowym Wydziale Wychowania 
Fizycznego mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujący wymóg: 
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- zaliczyli nie mniej niŜ 60% godzin i uzyskali nie mniej niŜ 60% punktów ECTS z 
zakresu treści określonych w standardach kształcenia dla I stopnia na kierunku 
wychowanie fizyczne. 

7. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będą dodatkowe kryteria: 
a) kierunek wychowanie fizyczne – wynik egzaminu ze sprawności fizycznej,  
b) kierunek turystyka i rekreacja – liczba punktów ze świadectwa dojrzałości, 
c) kierunek fizjoterapii - liczba punktów ze świadectwa dojrzałości. 
d) kierunek zdrowie publiczne – wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego 

zdawanego na poziomie rozszerzonym, lub podstawowym po zastosowaniu 
przelicznika 0,3 lub wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego przeliczony 
zgodnie z właściwym wzorem. 

8. W Akademii Wychowania Fizycznego kształcenie na I roku studiów prowadzone 
będzie w przypadku przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów w 
ilości gwarantującej utworzenie grupy studenckiej (ok. 40 osób). 

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma 
prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników 
egzaminu.  

10. Kandydaci, którzy złoŜyli podania o przyjęcie na studia na kierunek wychowanie fizyczne 
oraz na kierunek turystyka i rekreacja do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej 
przystępują tylko jeden 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.  

11. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niŜ ustalony limit miejsc upowaŜnia 
się wydziałowe komisje rekrutacyjne do: 
- przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złoŜonych dokumentów, 
- dokonania dodatkowego naboru na I rok studiów w późniejszym terminie. 

12. Osoba starająca się o przyjęcie na I rok studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie staje się kandydatem do ubiegania się o miejsce dopiero po zarejestrowaniu 
się w systemie internetowej rejestracji kandydatów i po terminowym wniesieniu opłaty 
rekrutacyjnej. 

13. Kandydaci na studia muszą przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do studiowania w AWF, wydane przez lekarza upowaŜnionego do badań 
profilaktycznych.  

14. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na 
studia kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w 
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Decyzję podejmuje rektor po 
rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uczelniana komisja rekrutacyjna 
rozpatruje tylko te odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji 
rekrutacyjnych, które wskazują na naruszenie warunków i trybu postępowania 
kwalifikacyjnego. 

15. Kandydatowi, który jest absolwentem szkół lub oddziałów dwujęzycznych uzyskany 
wynik z języka obcego będącego drugim językiem nauczania zostanie przeliczany na 
punkty egzaminacyjne z zastosowaniem przelicznika 4/3, a wymiar punktowy zostanie 
zaokrąglony do liczby całkowitej według ogólnie przyjętych zasad. Przelicznik ten stosuje 
się do wartości procentowej 75, powyŜej tej wartości zalicza się maksymalny wymiar 
punktowy obowiązujący przy postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów.  

16. Kandydatowi, który jest absolwentem szkół lub oddziałów dwujęzycznych i zdając z 
przedmiotu do wyboru lub dodatkowo wybranego w części zdawanej w języku obcym 
będącym drugim językiem nauczania uzyska ocenę nie niŜszą niŜ 40 %, do punktacji 
egzaminacyjnej dolicza się 5 punktów niezaleŜnie od tego ile tych przedmiotów zdawał. 
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17. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w 
systemie IRK lub „Rekrut”. 

18. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian na indywidualnym koncie kandydata w systemie 
IRK lub „Rekrut” dotyczących wyboru kierunku, rodzaju i trybu studiów jest 
dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy zakończenia 
rejestracji kandydatów ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF.  

 
III. ZAKRES EGZAMINÓW WSTEPNYCH NA STUDIA W AWF w WARSZAWIE 
 
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
 
Studia III stopnia 
 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra (lub 
równorzędny). 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
1. Rozmowę kwalifikacyjną 
2. Ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata. 
 
Zasady punktacji 
W postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznawane są następująco: 
1. Rozmowa kwalifikacyjna – ocena komisji w skali 2-5 
2. Osiągnięcia akademickie – średnia ocen ze studiów mnoŜona x 2 
3. Osiągnięcia naukowe – ocena komisji złoŜonej przez kandydata dokumentacji osiągnięć 

naukowych w skali 0-5 
Suma punktów zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi podstawę listy 
rankingowej 
 
Kierunek wychowanie fizyczne: 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący: 
 pływanie oraz dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, 

sportowe gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru – piłka siatkowa, koszykówka, piłka 
ręczna, piłka noŜna) (0-20 punktów za kaŜdy egzamin sprawnościowy).  

2. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0 – 60 punktów). 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym - dwóch 
przedmiotów obowiązkowych i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym, do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 

 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (1-60 punktów) przedstawia 
następujący wzór: 

y=0,8x 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
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x – średnia ocen z 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 
 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 60 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 
zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości.  
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne prezentuje tabela w załączniku nr 2. 
3. Punktacja za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej: 

− 10 punktów - tytuł trenera dyscypliny sportu, 
− 5 punktów - tytuł instruktora dyscypliny sportu (zgodny z obowiązującym 

rozporządzeniem), ratownik WOPR, ratownik GOPR/TOPR. 
W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać 
maksymalnie 10 punktów 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wynik egzaminu ze 
sprawności fizycznej oraz, jako dodatkowe kryterium, uzyskana liczba punktów za 
świadectwo dojrzałości. 

 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący: 
jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie, sportowe 
gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru - piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, 
piłka noŜna) (0-20 punktów). 

2. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego 
kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów). 

3. Punktacja za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej: 
− 10 punktów - tytuł trenera dyscypliny sportu, 
− 5 punktów - tytuł instruktora dyscypliny sportu (zgodny z obowiązującym 

rozporządzeniem), ratownik WOPR, ratownik GOPR/TOPR. 
W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać 
maksymalnie 10 punktów 
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wynik egzaminu ze 
sprawności fizycznej oraz, jako dodatkowe kryterium, uzyskana liczba punktów z egzaminu 
wiedzy ogólnej. 
 
Kierunek sport:  
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 
Warunkiem ubiegania się o studia na kierunku sport jest udokumentowany minimum 3 - letni 
kontakt ze sportem kwalifikowanym. 
1. Sporty indywidualne: co najmniej II klasa sportowa uzyskana w ciągu ostatnich 3. lat 

kalendarzowych w dyscyplinach prowadzących tego rodzaju klasyfikacje lub 
równorzędne  w dyscyplinach stosujących innego rodzaju klasyfikacje. 

2. Gry sportowe: udokumentowany udział w rozgrywkach co najmniej II ligi państwowej 
lub co najmniej IV ligi w piłce noŜnej lub udział w finałach Mistrzostw Polski we 
wszystkich kategoriach wiekowych w 3. ostatnich latach.  

3. Student na I stopniu zawodowym  na kierunku sport  będzie miał moŜliwość uzyskania 
uprawnień instruktorskich oraz trenerskich w następujących dyscyplinach sportu: 
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                  Piłka siatkowa, Koszykówka, Piłka ręczna, Piłka noŜna, Lekkoatletyka,   
                  Gimnastyka, Kulturystyka, Judo, Pływanie, Kajakarstwo. 
4. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0 – 60 punktów). 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym - dwóch 
przedmiotów obowiązkowych i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym, do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (1-60 punktów) przedstawia 
następujący wzór: 

y=0,8x 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 60 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości.  
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne prezentuje tabela w załączniku nr 2. 
Kandydaci w trakcie studiów będą mogli zdobywać uprawnienia trenera lub instruktora 
jedynie w dyscyplinach sportu wskazanych przez dziekana Wydziału Wychowania 
Fizycznego. 
 

Kierunek turystyka i rekreacja 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje (0-30 punktów): 

a) Ocenę umiejętności pływania na dystansie 50 metrów wybranym przez kandydata stylem: 
klasycznym, kraulem, grzbietowym, motylkowym. Kryterium oceny stanowi czas wykonania 
próby (0-15) 
b) Ocenę z jednej dyscypliny sportowej do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry 
zespołowe (jedna z czterech do wyboru – piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka 
noŜna) (0-15 punktów). 
2. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0-30 punktów) 
a) Średnia liczona jest na podstawie ocen z dwóch przedmiotów uzyskanych podczas 

zewnętrznego egzaminu dojrzałości (odbywanego wg zasad „nowej matury”) na 
poziomie rozszerzonym z wyłączeniem wybranego do oddzielnej oceny języka obcego 
nowoŜytnego. 

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 
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Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (0-30 punktów) przedstawia 
wzór: 

 
y=0,4x 

gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 2 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej. 
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 30 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne - tabela w załączniku nr 4. 

3. Punktacja za język obcy (0-30 punktów) 
Zasady przeliczenia oceny z egzaminu z języka obcego z części zewnętrznej egzaminu 
maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym na punkty egzaminacyjne w skali 0-
30 punktów przedstawia wzór: 

 
y=0,4x 

gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – ocena z języka obcego zdawanego według zasad „nowej matury”. 

 
W przypadku, gdy ocena uzyskana z egzaminu zewnętrznego na poziomie rozszerzonym 
przekroczy 75 kandydat otrzyma 30 punktów. 
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden egzamin z języka obcego, 
w procesie rekrutacji uwzględniony zostanie wynik najwyŜej ocenionego egzaminu z języka 
obcego nowoŜytnego.  
Jeśli kandydat zdał egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, do przeliczania 
tego wyniku egzaminacyjnego zostanie zastosowany przelicznik 0,3. 
4. Egzamin pisemny z języka obcego (jeden do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, 

rosyjski) (0-30 punktów) – dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 
według zasad „starej matury”. 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów za 
świadectwo dojrzałości oraz, jako dodatkowe kryterium, wynik egzaminu ze sprawności 
fizycznej. 

 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 

Zakres egzaminu obejmuje: 
1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego 

studiów I stopnia kierunek turystyka i rekreacja (0-60 punktów). 
2. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 3). 
 
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejsce na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z 
egzaminu z wiedzy ogólnej. 
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WYDZIAŁ REHABILITACJI W WARSZAWIE 

Kierunek fizjoterapia 
 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej składa się z dwóch prób, które kandydat musi ukończyć:  
a) Ocena umiejętności pływania na dystansie 50 m wybranym przez kandydata stylem (0 – 

25 punktów). Prezentowany przez kandydata styl pływania powinien być zgodny z 
przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania 
próby. 

b) Ocena wytrzymałości biegowej na dystansie: kobiety – 800 m; męŜczyźni – 1000 m (0 – 
25 punktów)  
Ćwiczący staje w pozycji wykrocznej przed linią startową (tzw. start wysoki) i na sygnał 
przebywa wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie. Ćwiczący wykonuje jedną 
próbę. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby. 
Zalecenie 
Przed egzaminem naleŜy przeprowadzić kilkanaście treningów celem odpowiedniego 
przygotowania się do określonego wysiłku oraz poznania własnych moŜliwości 
(rozłoŜenie sił, tempo biegu). 

2. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0-100 punktów). 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z  trzech przedmiotów uzyskanych podczas 

zewnętrznego (część pisemna) egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie 
rozszerzonym - dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski oraz język obcy 
nowoŜytny) i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  tych 
przedmiotów na poziomie podstawowym podczas uwzględnienia tego wyniku zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, w 
średniej uwzględniony zostanie wynik najwyŜej ocenionego egzaminu. 
 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne w skali (1-100) przedstawia 
następujący wzór: 

y=4/3 x 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczeniu będzie zaokrąglony do liczby całkowitej według zasad ogólnie przyjętych.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 kandydat otrzyma 100 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (uzyskanego według zasad „starej matury”) zalicza 

się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości.  
 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne w skali (0-100 punktów) przedstawiają 
następujące wzory: 

 
− Dla skali ocen 2 – 6 (dopuszczająca – celująca) będzie stosowany wzór  
 

y=(25x-50) · 4/3 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
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x –średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości, 
 

− Dla skali ocen 3 – 5 (dostateczny – bardzo dobry) będzie stosowany wzór 
 

y= (50x-150) · 4/3 
 

gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości, 
 

Kandydat za średnią z egzaminu dojrzałości moŜe uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczeniu będzie zaokrąglony do liczby całkowitej według zasad ogólnie przyjętych.  
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wyŜsza liczba punktów 
za świadectwo dojrzałości.  
 
Studia II stopnia stacjonarne  
1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego 

studiów I stopnia kierunek fizjoterapia (0-60 punktów). 
2. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 3). 

Kierunek zdrowie publiczne 

Studia I stopnia stacjonarne 

Kandydaci przyjmowani będą na studia stacjonarne według miejsca na liście rankingowej 
ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 

Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0-100 punktów). 
a)    Średnia liczona na podstawie ocen z trzech przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

(część pisemna) egzaminu maturalnego („nowa matura") na poziomie rozszerzonym - dwóch 
przedmiotów obowiązkowych (język polski oraz język obcy nowoŜytny) i jednego do 
wyboru. 

 
W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z tych 
przedmiotów na poziomie podstawowym podczas uwzględnienia tego wyniku zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3. 
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, w 
średniej uwzględniony zostanie wynik najwyŜej ocenionego egzaminu. 

Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne w skali (1-100) przedstawia 
następujący wzór: 

y=4/3x 
gdzie : 
y - punkty egzaminacyjne 
x - średnia ocen z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczeniu będzie zaokrąglony do liczby całkowitej według zasad ogólnie przyjętych. W 
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przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 kandydat otrzyma 100 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (uzyskanego według zasad „starej matury") zalicza 

się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 

Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne w skali (0-100 punktów) przedstawiają 
następujące wzory: 

- Dla skali ocen 2-6 (dopuszczająca - celująca) będzie stosowany wzór 

y=(25x-50) · 4/3 
gdzie : 
y - punkty egzaminacyjne 
x -średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości, 

- Dla skali ocen 3-5 (dostateczny - bardzo dobry) będzie stosowany wzór 

y= (50x-150) · 4/3 

gdzie : 

y - punkty egzaminacyjne 
x - średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości, 

Kandydat za średnią z egzaminu dojrzałości moŜe uzyskać maksymalnie 100 
punktów. Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar 
punktowy po przeliczeniu będzie zaokrąglony do liczby całkowitej według zasad ogólnie 
przyjętych. 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby 
punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wynik 
egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym, lub 
podstawowym po zastosowaniu przelicznika 0,3 lub wynik egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego przeliczony zgodnie z właściwym wzorem. 
 
 
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W BIAŁEJ 
PODLASKIEJ 
 
Kierunek wychowanie fizyczne 

Studia I stopnia stacjonarne  
 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący: 
trzy dyscypliny sportowe do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry 
zespołowe (jedna z czterech do wyboru – piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka 
noŜna) (0-20 punktów za kaŜdy egzamin sprawnościowy).  

2. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0 – 60 punktów). 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym - dwóch 
przedmiotów obowiązkowych i jednego do wyboru.  
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W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym, do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (1-60 punktów) przedstawia 
następujący wzór: 

y=0,8x 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 60 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne prezentuje tabela w zał. nr 2. 

3. Punktacja za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej: 
− 10 punktów - tytuł trenera dyscypliny sportu, 
− 5 punktów - tytuł instruktora dyscypliny sportu (zgodny z obowiązującym 

rozporządzeniem), ratownik WOPR, ratownik GOPR/TOPR. 
W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać 
maksymalnie 10 punktów 
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wynik egzaminu ze 
sprawności fizycznej oraz, jako dodatkowe kryterium, uzyskana liczba punktów za 
świadectwo dojrzałości. 
 
Studia I stopnia niestacjonarne 
 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący: 
jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe 
gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru – piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, 
piłka noŜna) (0-20 punktów za kaŜdy egzamin sprawnościowy).  

2. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0 – 60 punktów). 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym - dwóch 
przedmiotów obowiązkowych i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z egzaminów na 
poziomie podstawowym, do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 

 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (1-60 punktów) przedstawia 
następujący wzór: 

y=0,8x 
gdzie : 
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y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 60 punktów. 
 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne - tabela w załączniku nr 2. 

3. Punktacja za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej: 
− 10 punktów - tytuł trenera dyscypliny sportu, 
− 5 punktów-tytuł instruktora dyscypliny sportu (zgodny z obowiązującym 

rozporządzeniem), ratownik WOPR, ratownik GOPR/TOPR. 
W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać 
maksymalnie 10 punktów 
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wynik egzaminu ze 
sprawności fizycznej oraz, jako dodatkowe kryterium, uzyskana liczba punktów za 
świadectwo dojrzałości. 
 
Studia II stopnia stacjonarne dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne 
 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący: 
dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie, sportowe 
gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru - piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, 
piłka noŜna) (0-20 punktów). 

2. Punktacja za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej: 
− 10 punktów - tytuł trenera dyscypliny sportu, 
− 5 punktów-tytuł instruktora dyscypliny sportu (zgodny z obowiązującym 

rozporządzeniem), ratownik WOPR, ratownik GOPR/TOPR. 
W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać 
maksymalnie 10 punktów 
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wynik egzaminu ze 
sprawności fizycznej. 
 
Studia II stopnia niestacjonarne dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne 
 

1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący: 
jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie, sportowe 
gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru - piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, 
piłka noŜna) (0-20 punktów). 

2. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 3). 
3. Punktacja za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej: 

− 10 punktów - tytuł trenera dyscypliny sportu, 
− 5 punktów - tytuł instruktora dyscypliny sportu (zgodny z obowiązującym 

rozporządzeniem), ratownik WOPR, ratownik GOPR/TOPR. 
W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać 
maksymalnie 10 punktów 



 14 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wynik egzaminu ze 
sprawności fizycznej . 
 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów kierunku turystyka i 
rekreacja 

 
1.  Egzamin sprawności fizycznej obejmujący: 

Jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie, sportowe 
gry zespołowe (jedna z czterech do wyboru – piłka siatkowa, koszykówka, piłka 
ręczna, piłka noŜna) (0-20 punktów) 

2. Punktacja za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej 
- 10 punktów – trener dyscypliny sportu 
- 5 punktów – tytuł instruktora dyscypliny sportu 

W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać 
maksymalnie 10 punktów 
 
Punktacja: 
 
Studia I stopnia stacjonarne 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 
130 punktów: 
− do 60 punktów – za egzamin ze sprawności fizycznej, 
− do 60 punktów – za średnią ocen z egzaminu dojrzałości, 
− do 10 punktów – za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej/ 

 
Studia I stopnia niestacjonarne 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 90 
punktów: 
− do 20 punktów – za egzamin ze sprawności fizycznej, 
− do 60 punktów – za średnią ocen z egzaminu dojrzałości, 
− do 10 punktów – za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej. 

 
Studia II stopnia stacjonarne dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 50 
punktów: 
− do 40 punktów – za egzamin ze sprawności fizycznej, 
− do 10 punktów – za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej. 

 
Studia II stopnia niestacjonarne dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 50 
punktów: 
− do 20 punktów – za egzamin ze sprawności fizycznej, 
− do 20 punktów – za średnią ocen ze studiów I stopnia (z zaliczeń i egzaminów). Średnia 

ocen z wyŜszych zawodowych studiów (licencjat) przeliczana będzie na punkty według 
skali przedstawionej w załączniku nr 3, 

− do 10 punktów – za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej. 
 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów kierunku turystyka i 
rekreacja 
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W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 30 
punktów, a mianowicie: 
     -  do 20 punktów – za egzamin ze sprawności fizycznej, 

 -  do 10 punktów – za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej. 
 
Kierunek turystyka i rekreacja 

Studia I stopnia stacjonarne 

1. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0-30 punktów) 
a) Średnia liczona na podstawie dwóch ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych 

podczas zewnętrznego egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie 
rozszerzonym z wyłączeniem oceny z obowiązkowego egzaminu z języka obcego.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 
 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (0-30 punktów) przedstawia 
wzór: 

 
y=0,4x 

gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 2 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej. 
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 30 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne prezentuje tabela w zał. nr 4. 

2. Punktacja za język obcy (0-30 punktów) 
 
Zasady przeliczenia oceny z egzaminu z języka obcego z części zewnętrznej egzaminu 
maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym na punkty egzaminacyjne w skali 0-
30 punktów przedstawia wzór: 

 
y=0,4x 

gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – ocena z języka obcego zdawanego według zasad „nowej matury”. 

 
W przypadku, gdy ocena uzyskana z egzaminu zewnętrznego na poziomie rozszerzonym 
przekroczy 75 kandydat otrzyma 30 punktów. 
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden egzamin z języka obcego, 
w procesie rekrutacji uwzględniony zostanie wynik najwyŜej ocenionego egzaminu z języka 
obcego.  
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3. Egzamin pisemny z języka obcego (jeden do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, 
rosyjski) (0-30 punktów) – dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 
według zasad „starej matury”. 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów za 
świadectwo dojrzałości oraz, jako dodatkowe kryterium, wynik egzaminu ze sprawności 
fizycznej. 

 

Studia I stopnia niestacjonarne 
 
1. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0-30 punktów) 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym – dwóch 
przedmiotów obowiązkowych i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (0-30 punktów) przedstawia 
wzór: 

 
y=0,4x 

gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej. 
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 30 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne prezentuje tabela w zał. nr 4. 
 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego) 
 

1. Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 3). 
2. Punktacja za posiadane kwalifikacje w zakresie: 

− turystyki - pilot wycieczek zagranicznych – 10 punktów, 
− rekreacji - instruktor rekreacji ruchowej (zgodny z obowiązującym 

rozporządzeniem) – 10 punktów 
W punktacji za posiadane kwalifikacje moŜna uzyskać łącznie maksymalnie 10 punktów 
 
Punktacja 
 
Studia I stopnia stacjonarne 
 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 60 
punktów: 
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−do 30 punktów – za średnią ocen z egzaminu dojrzałości, 
− do 30 punktów – za egzamin z języka obcego. 

 
Studia I stopnia niestacjonarne 
 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 30 
punktów: 
−do 30 punktów – za średnią ocen z egzaminu dojrzałości. 

 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 30 
punktów: 
− do 20 punktów – punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia, 
− do 10 punktów – za posiadane uprawnienia w zakresie turystyki i rekreacji. 

 
Kierunek sport (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na 

uruchomienie kierunku) 
 
Studia I stopnia stacjonarne 
 
Warunkiem ubiegania się o studia na kierunku sport jest udokumentowany minimum 3-letni 
kontakt ze sportem kwalifikowanym. 
1. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0 – 60 punktów). 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym - dwóch 
przedmiotów obowiązkowych i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym, do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 
 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (1-60 punktów) przedstawia 
następujący wzór: 

y=0,8x 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 60 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne prezentuje tabela w zał. nr 2. 

Kandydaci w trakcie studiów będą mogli zdobywać uprawnienia trenera lub instruktora 
jedynie w dyscyplinach sportu wskazanych przez Dziekana Wydziału Wychowania 
Fizycznego. 
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Kierunek kosmetologia  
 
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
 
1. Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0 – 60 punktów). 
a) Średnia liczona na podstawie ocen z przedmiotów uzyskanych podczas zewnętrznego 

egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie rozszerzonym - dwóch 
przedmiotów obowiązkowych i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  egzaminów na 
poziomie podstawowym, do przeliczania tego wyniku egzaminacyjnego do średniej zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, do 
średniej, przeliczanej na punkty egzaminacyjne, uwzględniony zostanie wynik najwyŜej 
ocenionego egzaminu. 
 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne do skali (1-60 punktów) przedstawia 
następujący wzór: 

y=0,8x 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczaniu będzie zaokrąglony według zasad ogólnie przyjętych do liczby całkowitej.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 do punktacji zaliczane będzie 60 punktów. 
b) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (odbywanego według zasad „starej matury”) 

zalicza się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości. 
Zasady przeliczania średniej na punkty egzaminacyjne prezentuje tabela w zał. nr 2. 
 

Kierunek fizjoterapia (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na 

uruchomienie kierunku) 
 
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne  
1)  Egzamin ze sprawności fizycznej składa się z dwóch prób, które kandydat musi ukończyć:  
b) Ocena umiejętności pływania na dystansie 50 m wybranym przez kandydata stylem (0 – 

25 punktów). Prezentowany przez kandydata styl pływania powinien być zgodny z 
przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania 
próby. 

c) Ocena wytrzymałości biegowej na dystansie: kobiety – 800 m; męŜczyźni – 1000 m (0 – 
25 punktów)  
Ćwiczący staje w pozycji wykrocznej przed linią startową (tzw. start wysoki) i na sygnał 
przebywa wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie. Ćwiczący wykonuje jedną 
próbę. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby. 
Zalecenie 
Przed egzaminem naleŜy przeprowadzić kilkanaście treningów celem odpowiedniego 
przygotowania się do określonego wysiłku oraz poznania własnych moŜliwości 
(rozłoŜenie sił, tempo biegu). 

2)    Punktacja za średnią ocen ze świadectwa dojrzałości (0-100 punktów). 
d) Średnia liczona na podstawie ocen z  trzech przedmiotów uzyskanych podczas 

zewnętrznego (część pisemna) egzaminu maturalnego („nowa matura”) na poziomie 



 19 

rozszerzonym - dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski oraz język obcy 
nowoŜytny) i jednego do wyboru.  

W przypadku, gdy kandydat zdał na egzaminie maturalnym którykolwiek z  tych 
przedmiotów na poziomie podstawowym podczas uwzględnienia tego wyniku zostanie 
zastosowany przelicznik 0,3.  
JeŜeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał więcej niŜ jeden przedmiot do wyboru, w 
średniej uwzględniony zostanie wynik najwyŜej ocenionego egzaminu. 
 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne w skali (1-100) przedstawia 
następujący wzór: 

y=4/3 x 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczeniu będzie zaokrąglony do liczby całkowitej według zasad ogólnie przyjętych.  
W przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych z egzaminów zewnętrznych na poziomie 
rozszerzonym przekroczy 75 kandydat otrzyma 100 punktów. 
c) Do średniej ze świadectwa dojrzałości (uzyskanego według zasad „starej matury”) zalicza 

się wszystkie oceny z przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości.  
 
Zasady przeliczenia średniej na punkty egzaminacyjne w skali (0-100 punktów) przedstawiają 
następujące wzory: 

 
− Dla skali ocen 2 – 6 (dopuszczająca – celująca) będzie stosowany wzór  
 

y=(25x-50) · 4/3 
gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x –średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości, 
 

− Dla skali ocen 3 – 5 (dostateczny – bardzo dobry) będzie stosowany wzór 
 

y= (50x-150) · 4/3 
 

gdzie : 
y – punkty egzaminacyjne 
x – średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości, 
 

Kandydat za średnią z egzaminu dojrzałości moŜe uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Średnia ocen zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku, a jej wymiar punktowy po 
przeliczeniu będzie zaokrąglony do liczby całkowitej według zasad ogólnie przyjętych.  
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 
egzaminacyjnych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie wyŜsza liczba punktów 
za świadectwo dojrzałości.  
Punktacja 
 
Studia I stopnia stacjonarne 
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W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia moŜe uzyskać maksymalnie 
150 punktów: 
−do 25 punktów – ocena umiejętności z pływania, 
−do 25 punktów – ocena wytrzymałości biegowej, 
−do 100 punktów –punktacja za średnią ze świadectwa dojrzałości. 

 
IV. PROCEDURA EGZAMINACYJNA: 
 
W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie obowiązuje internetowy system 
rejestracji kandydatów: 
− Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na Wydziale Wychowania 

Fizycznego oraz Wydziale Rehabilitacji w Warszawie - Internetowa Rejestracja 
Kandydatów „IRK”  

− Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Zamiejscowym Wydziale 
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej - system „Rekrut”. 

 
Studia I stopnia 
 
Opis procedury dla rejestrujących się w systemach „IRK” i „Rekrut”: 
1. Kandydaci rejestrują się w systemie IRK w Warszawie lub w systemie „Rekrut” w Białej 

Podlaskiej poprzez wpisanie wymaganych danych i ich akceptację. 
2. Opłata egzaminacyjna wnoszona jest na indywidualne konto kandydata podane przez 

system komputerowy. 
3. Kandydaci, którzy w związku ze zdawanym egzaminem maturalnym nie wyrazili zgody 

na przetwarzanie swoich danych osobowych, są zobowiązaniu do wprowadzenia wyników 
egzaminu maturalnego do systemu IRK lub Rekrut w nieprzekraczalnym terminie do 
trzech dni po ogłoszeniu wyników matur.  

4. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (starą maturę) zobowiązani są do 
wprowadzenia wyników egzaminu dojrzałości do systemu IRK lub Rekrut najpóźniej do 
dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia I stopnia. Terminy zakończenia 
rejestracji kandydatów ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF.  

5. Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego zostanie podany kandydatom za 
pośrednictwem indywidualnych kont rekrutacyjnych.  

6. Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego kandydaci rejestrują się we 
właściwej komisji wydziałowej i przekładają: 
a. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów przy 

uwzględnieniu zagroŜeń wynikających z uczestniczenia w zajęciach wymagających 
dodatkowego wydatku energetycznego - wydane wyłącznie przez lekarza 
uprawnionego do badań profilaktycznych (dawny lekarz medycyny pracy).  

b. Dowód osobisty lub paszport 
c. Dokumenty uprawniające do przyjęcia na studia bez egzaminu lub dokumenty 

potwierdzające posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. 
7. Kandydaci przystępują do egzaminu sprawnościowego według obowiązującego 

harmonogramu. 
8. Komisje wydziałowe zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego tworzą listy 

rankingowe, które stanowić będą podstawę przyjęć na studia. 
9. Po zakończonym postępowaniu egzaminacyjnym komisje ogłaszają listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zgodnie z przyjętymi limitami kandydatów. 
10. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zobowiązani są w terminie 5 dni 

roboczych od daty ogłoszenia decyzji do złoŜenia osobiście następujących dokumentów: 
a. Świadectwo dojrzałości w oryginale; 
b. 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane 
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czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie; 
c. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez internetowy program rekrutacyjny; 
d. Kserokopię dowodu osobistego; 
e. Dowód opłaty za postępowanie egzaminacyjne. 

NiezłoŜenie wyŜej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia 
studiów.  
11. Przyjęcie w poczet studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

nastąpi z chwilą immatrykulacji. 
 
Studia II stopnia 
 
Opis procedury dla rejestrujących się w systemach „IRK” i „Rekrut”: 
1. Kandydaci rejestrują się w systemie IRK w Warszawie lub w systemie „Rekrut” w Białej 

Podlaskiej poprzez wpisanie wymaganych danych i ich akceptację. 
2. Opłata egzaminacyjna wnoszona jest na indywidualne konto kandydata podane przez 

system komputerowy. 
3. Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego zostanie podany kandydatom za 

pośrednictwem indywidualnych kont rekrutacyjnych. 
4. Przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego kandydaci rejestrują się we 

właściwej komisji wydziałowej i przekładają: 
a. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez internetowy program rekrutacyjny; 
b. Kserokopię dowodu osobistego; 
c. Świadectwo dojrzałości w oryginale; 
d. Oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia kierunek zgodny z kierunkiem 

planowanych studiów (wraz z suplementem) - ostateczny termin złoŜenia w dniu 
rozpoczęcia postępowania egzaminacyjnego; 

e. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów przy 
uwzględnieniu zagroŜeń wynikających z uczestniczenia w zajęciach wymagających 
dodatkowego wydatku energetycznego - wydane wyłącznie przez lekarza 
uprawnionego do badań profilaktycznych (dawny lekarz medycyny pracy).  

f. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej lub 
turystyki i rekreacji. 

g. Zaświadczenie o średniej ocen wyliczone na podstawie ocen uzyskanych w okresie 
zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia. 

h. 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane 
czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie. 

i. Dowód opłaty za postępowanie egzaminacyjne. 
5. Kandydaci przystępują do egzaminu sprawnościowego według obowiązującego 

harmonogramu. 
6. Komisje wydziałowe na podstawie uzyskanych przez kandydatów punktów zgodnie z 

zasadami postępowania rekrutacyjnego tworzą listy rankingowe, które stanowić będą 
podstawę przyjęć na studia. 

7. Po zakończonym postępowaniu egzaminacyjnym komisje ogłaszają listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zgodnie z przyjętymi limitami kandydatów. 

8. Przyjęcie w poczet studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
nastąpi z chwilą immatrykulacji.” 

 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Dla sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia: 

− Rektor powoła uczelnianą komisję d/s rekrutacyjną. 
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− Dziekani poszczególnych wydziałów powołają wydziałowe komisje d/s rekrutacyjne 
oraz wydziałowe komisje egzaminacyjne.  

2. Składy komisji oraz zakres ich obowiązków i uprawnień ogłoszone zostaną w 
oddzielnych zarządzeniach rektora i pismach okólnych dziekanów. 

3. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne zostaną przedstawione w „Informatorze dla 
kandydatów na studia w AWF Warszawa”. 

4. Wszelkie informacje dotyczące egzaminów wstępnych udzielane będą w punktach 
informacyjnych mieszczących się na terenie Akademii w Warszawie i w Białej 
Podlaskiej. 

5. Na kaŜdym kierunku studiów od studentów wymagana jest umiejętność pływania. Do 
zajęć z przedmiotu „Pływanie i ratownictwo wodne” w I semestrze mogą przystąpić 
jedynie studenci, którzy wykaŜą się na pierwszych zajęciach umiejętnością przepłynięcia 
dystansu 50 m w sposób dowolny. Studenci niespełniający tego wymogu będą 
kierowani na odpłatne zajęcia wyrównawcze. 

6. Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązują na rok akademicki 
2009/2010.        



 23 

(wzór zaświadczenia lekarskiego) 

 
Załącznik nr 1 

Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 
 
 
 
 
 
 

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 
15 września 1997 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 120, poz. 767) orzeka się, Ŝe: 

 

u 


