
Załącznik do Uchwały Nr 21/2018 Rady Wydziału 

Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie  

z dnia 10 kwietnia 2018 roku  

Wykaz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Wydziału z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

w załączniku do Uchwały Nr 14/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie 

przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na 

studia w roku akademickim 2019/2020. 

 

1) w pkt.2 Zasady przyjęć na studia podpunkt 15 zmienia brzmienie z:  

„Studia II stopnia na  kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć tylko ci kandydaci, którzy na 

studiach I stopnia zrealizowali nie mniej niż 60% treści dla kierunku wychowanie fizyczne zgodnych 

z obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonym w 

załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w 

sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253 poz. 1520) i uzyskały 

nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści dla kierunku wychowanie fizyczne z obszaru 

kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonych w ww. 

rozporządzeniu oraz na studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia, o których mowa  rozporządzeniu 

ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z zastrzeżeniem zapisów ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się” 

na: 

„Studia II stopnia na  kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy na studiach 

I stopnia uzyskali efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne z obszaru kształcenia w zakresie 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej zgodnie z przepisami aktualnego 

rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2016 

poz.1594) oraz standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o 

których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., z 

zastrzeżeniem zapisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania 

efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce 

organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. 

2) po podpunkcie 15 dodaje się nowy podpunkt 15a o następującym brzmieniu: 

„Studia II stopnia na kierunku sport realizowane są w zakresie dwóch specjalności: trenerskiej i 

menedżerskiej. Studia na specjalności trenerskiej mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli 

studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne lub sport”. 

3) w pkt.3  Zakres egzaminów wstępnych, kierunek sport, studia stacjonarne II stopnia 

zmienia się brzmienie z:  

„Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.  

 Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne 

lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I 
stopnia.   

Specjalność menadżerska Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych 

przez kandydatów na studiach I stopnia”.   

na: 

„Specjalność trenerska/menedżerska – o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen 

ze studiów I stopnia uzyskana przez kandydata”. 


