
 1 

Uchwała Nr 18/2019 
Rady Wydziału Rehabilitacji  

Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 12 marca 2019 r. 
 
 

w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim  2020/2021 
 
 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 pkt. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668)  oraz § 48 ust. 2 pkt. 13 
Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 
roku, Rada Wydziału Rehabilitacji na posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 r. zatwierdziła warunki i tryb 
rekrutacji na studia w  roku akademickim 2020/2021 

 
Kierunek fizjoterapia 
 
Jednolite 5-letnie studia magisterskie - stacjonarne  
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). 

Kandydat z „nową maturą” 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 nr 4). 
W przypadku kandydatów ze „starą maturą” punkty rekrutacyjne wyliczane będą na podstawie 
wyników trzech najlepiej zdanych egzaminów pisemnych lub dwóch pisemnych plus jednego 
ustnego (załącznik nr 7 i nr 8).  

2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-40 punktów). 
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej, które kandydat musi 

ukończyć: 
- przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem, 
- bieg na dystansie :  - kobiety  - 800 metrów, 
    - mężczyźni  - 1000 metrów,  
(0-20 punktów za każdą próbę sprawności).  
Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku 
Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby. 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na 
liście rankingowej decydować będzie losowanie. 
 
 
Studia II stopnia stacjonarne 

 
1. Egzamin testowy (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań  

z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum 
programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (0-63,5 punktów). 

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu 
na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów 
kierunkowych. 

3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów  
z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie. 

 
 
Kierunek pielęgniarstwo 
 
Studia I stopnia stacjonarne 

 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). 

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych  
w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu 
maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4). 
Kandydaci ze „starą maturą” kwalifikowani są w oparciu o średnią ocen uzyskanych ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (załącznik nr 7 i nr 8). 

2. Kandydat rozwiązuje test predyspozycji osobowościowych.  
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Studia I stopnia niestacjonarne 1 
 
1. 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) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9). 

2. Kandydaci ze „starą maturą”, ubiegający się o przyjęcie na studia, kwalifikowani są w oparciu  
o najwyżej ocenione trzy przedmioty, zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości 
(załącznik nr 7 i nr 8) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9).  

3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu 
na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego 
na świadectwie maturalnym. 

4. O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo w systemie studiów I stopnia niestacjonarnych 
(pomostowych) mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, 
posiadający świadectwo dojrzałości, obecnie zatrudnieni. 
 

 
Studia II stopnia stacjonarne 2 
 
1. Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów  

I stopnia na kierunku pielęgniarstwa. 
2. Egzamin testowy (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań  

z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum 
programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (0-63,5 punktów). 

3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu 
na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań  
z przedmiotów kierunkowych. 

 
 

Kierunek terapia zajęciowa 
 
Studia I stopnia stacjonarne  
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów 

rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech 
najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4). 

2. W przypadku kandydatów ze „starą maturą” punkty rekrutacyjne wyliczane będą na podstawie 
wyników trzech najwyżej zdanych egzaminów pisemnych lub dwóch pisemnych plus jednego 
ustnego (załącznik nr 7 i nr 8). 

 
Studia II stopnia stacjonarne3 

 
1. Egzamin testowy (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z 

przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum 
programowego studiów I stopnia kierunku terapia zajęciowa (0-63,5 punktów). 

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu 
na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów 
kierunkowych. 

3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z 
przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Wydziału Rehabilitacji 

AWF Warszawa 
 

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik  
 

 

                                                 
1studia uruchomione zostaną po zgłoszeniu minimum 60 osób  
2studia uruchomione zostaną po zgłoszeniu minimum 20 osób  
3 studia uruchomione zostaną po zgłoszeniu minimum 20 osób i po uzyskaniu zgody MNiSZW na 
uruchomienie studiów II stopnia na kierunku terapia zajęciowa  

 


