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I.  TYTUŁY ZAWODOWE I KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW 
 
 
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują następujące tytuły zawodowe: 

 
KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Studia pierwszego stopnia 

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje niezbędną wiedzę 
biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie 
środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz 
przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.  

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być przedszkola i szkoły podstawowe, 
placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej. 

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z grup zajęć 
specjalistycznych: odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna, trener personalny. 

W ramach zajęć organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w 
Krakowie, student ma możliwość uczestniczenia w jednej specjalizacji realizowanej w 
ramach zajęć fakultatywnych.  

 
Studia drugiego stopnia 

Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych 
i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, 
absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami 
fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia 
doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz 
przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Wymaga 
to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i 
psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania 
fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację 
zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i 
turystyki młodzieży szkolnej.  

Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być wszystkie typy szkół, placówki 
oświatowo-wychowawcze, związki, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe oraz 
organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.  

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z grup zajęć 
specjalistycznych: menedżer sportu i trener przygotowania fizycznego w sporcie. 
Studenci, spełniający określone wymagania, mogą realizować w ramach zajęć 
fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera sportu (II klasy) z 
wybranych dyscyplin sportu. 
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KIERUNEK SPORT 
Studia pierwszego stopnia 

Kierunek Sport umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i 
nauk o kulturze fizycznej. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z 
zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania 
z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych. 

Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, 
jego zdrowie i jakość życia. Sport, jako forma aktywności człowieka, mająca na celu 
doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł 
umownych, jest międzypokoleniowym przekazem wzorów wartości i wzorów zachowań 
wobec ciała. Jego celem jest kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych 
w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych. Sport wyczynowy 
jest obszernym zbiorem rozmaitych dziedzin uprawianych w różnych formach i 
postaciach przez osoby utalentowane w młodym i dojrzałym wieku z myślą o 
uzyskiwaniu najwyższych wyników. Studia na kierunku Sport przygotowują do edukacji 
i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia 
sportowego, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i 
środowisku lokalnym oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.  

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i 
kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją 
sportową.  

Absolwent jest uprawniony do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.  
 
 
KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 
Studia pierwszego stopnia 

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje wykształcenie i 
przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach 
zajmujących się kulturą fizyczną osób starszych, przede wszystkim w zakresie stosowania 
ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Uzyskuje 
merytoryczne przygotowanie i niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz 
umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na 
organizm ludzi starszych.  

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety 
trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, 
hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe. 
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Absolwent tego kierunku uzyskuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do 
kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora, 
instruktora odnowy biologicznej. 

 
Studia drugiego stopnia 

Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i 
przygotowanie zawodowe pozwalające na pracę z osobami w wieku seniora, przede 
wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób oraz 
poprawie zdrowia i jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje 
psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną 
pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń fizycznych z tymi osobami.  

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego 
stopnia. 
Absolwent realizujący grupę przedmiotów specjalistycznych: Trener przygotowania 
fizycznego osób starszych jest przygotowany do pracy z osobami starszymi 
indywidualnie lub w klubach Masters. Potrafi dostosować plany treningowe do 
indywidualnych możliwości zawodników w kategorii Masters oraz osób podejmujących 
trening zdrowotny. Jest fachowcem z zakresu monitorowania obciążeń treningowych, 
kształtowania zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne 
zdolności motoryczne), diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji 
przygotowania motorycznego pod kątem stawianych celów. Posiada wiedzę z zakresu 
żywienia i suplementacji osób starszych aktywnych fizycznie. 
Absolwent realizujący grupę przedmiotów specjalistycznych: Promocja zdrowia i 
odnowa biologiczna osób starszych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu 
nauk o zdrowiu i pokrewnych. Znajomość problematyki profilaktyki zagrożeń zdrowia 
osób starszych pozwala absolwentowi na pracę indywidualną oraz w jednostkach 
samorządowych powołanych do opieki nad osobami starszymi. Posiada wiedzę i 
umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i 
wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób 
w różnym wieku. Posiada umiejętności planowania i wykonywania zabiegów odnowy 
biologicznej u osób starszych. Legitymuje się umiejętnością dostosowywania swoich 
działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii i kontrolowania efektywności 
procesu usprawniania osób starszych. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji 
z uwzględnieniem dietoterapii chorób typowych dla tej grupy populacyjnej.  
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KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 
Studia pierwszego stopnia 

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest 
przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności 
fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji 
aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz 
kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, 
które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb 
związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do 
podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach 
oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania 
kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych. Zna język obcy na poziomie 
biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest 
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do 
potrzeb służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub 
zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w 
zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada 
umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w 
formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i 
sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań 
służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia 
demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kompetencje instruktora technik i taktyki 
interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej, instruktora wybranych zespołowych 
gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz 
uprawnienia ratownika wodnego i stopień instruktora pływania.  
 Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, 
Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach 
Specjalnych (AW, ABW), BOR. 
 
 
KIERUNKEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 
Studia drugiego stopnia 

Absolwent uzyskuje tytuł magistra. Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-
wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także 
samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. 
Posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze 



8

Powrót do spisu treści

8 
 

fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na 
organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w 
kulturze fizycznej. Potrafi projektować i realizować programy treningowe ukierunkowane 
na potrzeby służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej 
lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w 
zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. 

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy. 

Ponadto posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji 
fizycznych do służby w formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny 
wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne 
wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co 
umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. 

Dzięki wyborowi jednej z dwóch grup zajęć specjalistycznych absolwent nabywa 
dodatkowe kompetencje w zakresie sportów wodnych (wiedza i umiejętności z zakresu 
bezpiecznej organizacji zajęć w wodzie, teorii i metodyki nauczania pływania, korzystania 
ze sprzętu pływającego: łodzi żaglowych, wiosłowych, z napędem mechanicznym i 
kajaków - absolwenci mogą uzyskać stopień instruktora sportu – specjalność pływanie, 
posiadają też kompetencje do ubiegania się o uprawnienia ratownika wodnego i sternika 
motorowodnego) lub sportów przestrzennych (umiejętności dotyczące różnych sposobów 
wspinania się na ścianach sztucznych i w terenie, metod asekuracji i technik linowych oraz 
z zakresu podstawowych technik jazdy na nartach po trasach i poza nimi, a także 
podstawowe umiejętności dotyczące narciarstwa wysokogórskiego - dodatkowo studenci, 
będący absolwentami studiów pierwszego stopnia AWF, kierunków: Wychowanie 
Fizyczne w Służbach Mundurowych, Wychowanie Fizyczne, Kultura Fizyczna Osób 
Starszych, mogą uzyskać kompetencje instruktora rekreacji narciarstwa zjazdowego). 
 
 
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 
Studia pierwszego stopnia 

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują wiedzę ogólną z zakresu 
nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania 
pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania 
oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność 
komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Absolwenci przygotowani są 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach 
turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; 
centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych, 
administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach 



9

Powrót do spisu treści

9 
 

i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach 
kultury fizycznej, domach kultury). W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze 
specjalności zawodowych: e-turystykę, obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, 
rekreację ruchową, turystykę przygodową i odnowę psychosomatyczną. Liczba miejsc na 
specjalnościach może być ograniczona. Studenci realizują także specjalność instruktorską 
pozwalającą na uzyskanie kompetencji instruktora rekreacji, między innymi w zakresie: 
aerobicu, fitnessu, pływania, żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa i snowboardu, 
wspinaczki skałkowej i gier zespołowych, oraz szkolenie niezbędne do wykonywania 
zadań pilota wycieczek. 

 
Studia drugiego stopnia 

Absolwenci uzyskują tytuł magistra. Są przygotowani do samodzielnego zarządzania 
i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. 
Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności 
menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego 
rozwiązywania problemów. W trakcie pierwszego roku studiów drugiego stopnia 
absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja wybierają jedną 
ze specjalności: zarządzanie biznesem turystycznym, zarządzanie ośrodkami SPA, 
turystykę motywacyjną i biznesową, turystykę przyrodniczą, coaching w rekreacji, 
zarządzanie projektami outdoor. Liczba miejsc na specjalności może być ograniczona, a jej 
uruchomienie uzależnione od zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. Absolwenci 
innych kierunków studiów realizują jednolity program w zakresie zarządzania turystyką. 

Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji 
edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). 

 
 

KIERUNEK TURYSTYKA PRZYGODOWA 
Studia pierwszego stopnia 

Nasza oferta edukacyjna jest uaktualniana i dostosowywana do dynamicznie 
zmieniających się trendów w turystyce i rekreacji, a przede wszystkim do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy. Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem w 
Polsce. Na tym kierunku przygotowujemy do:  

• opracowania kompleksowej oferty turystycznej dla aktywnych form turystyki,  
• prowadzenia imprez turystyki przygodowej w wybranych dyscyplinach,  
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie 

turystyki przygodowej, 
• pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, 
• dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie turystyki, 
• kontynuowania nauki na studiach II stopnia.  
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W trakcie studiów oferujemy wiele praktycznych zajęć w terenie, możliwość 
uzyskania dodatkowych kompetencji – instruktora rekreacji ruchowej z zakresu: jazdy 
konnej, narciarstwa zjazdowego, pilates, snowboardingu, wspinaczki skałkowej; 
instruktora turystyki kwalifikowanej z zakresu: turystyki górskiej, narciarskiej, rowerowej 
oraz kajakowej; pilota wycieczek, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej, specjalisty 
od fotografii podróżniczej i organizatora turystyki przygodowej dla osób starszych. 
 
 
KIERUNEK ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ 
Studia pierwszego stopnia 

Absolwenci kierunku mogą pracować w szeroko rozumianych sektorach rekreacji i 
rozrywki. Teoria i praktyka realizowana na zajęciach pozwoli zdobyć wiedzę i 
umiejętności niezbędne zarówno do założenia własnej działalności gospodarczej, jak 
również objęcia stanowiska menadżerskiego w firmach istniejących już na rynku. Nacisk 
podczas studiów położony będzie na wypracowanie w absolwentach umiejętności 
organizacyjnych oraz elastyczności w działaniu, co w zarządzaniu firmą jest 
najważniejsze. Szczegółowe treści przedmiotów zawodowych pozwolą na 
ukierunkowanie swoich zainteresowań w późniejszej pracy zawodowej. 

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej oraz do pracy w przedsiębiorstwach branży rekreacyjnej i rozrywkowej 
takich jak: centra sportowe i rekreacyjne, centra rozrywki, rodzinne parki tematyczne, 
ośrodki wypoczynkowe, statki wycieczkowe, świetlice i kluby dla dzieci, seniorów itd., 
firmy szkoleniowe oraz związane z branżą MICE, organizatorzy i firmy obsługujące 
imprezy (masowe, okolicznościowe i in.), agencje marketingowe i promocyjne, resorty 
SPA&Wellness, jak również jednostki administracji rządowej i samorządowej, a także 
m.in. różnego typu organizacjach non-profit, fundacjach, czy placówkach prowadzących 
działalność w zakresie czasu wolnego (stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach 
kultury itp.). Program studiów umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie: 
instruktora rekreacji ruchowej, menedżera imprez rekreacyjno-rozrywkowych, 
przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, operatora 
sztucznej ściany wspinaczkowej i innych. 
 
 
KIERUNEK FIZJOTERAPIA 
5-letnie studia jednolite magisterskie  

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i 
przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego 
wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w 
zespołach rehabilitacyjnych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym oraz organizacji i 
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zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Uczelnia kształci 
fizjoterapeutów, którzy uzyskują kompetencje zgodne z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. 
Są to kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej 
oraz kwalifikacje z zakresu programowania i kontrolowania efektywności zabiegów 
fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych, w 
schorzeniach u osób w różnym wieku. 

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych i 
włączania się w pracę zespołów badawczych. Studia kończą się obroną pracy 
magisterskiej, absolwenci uzyskują tytuł magistra fizjoterapii. Po złożeniu Państwowego 
Egzaminu Fizjoterapeutycznego uzyskują prawo wykonywania zawodu i mogą podjąć 
pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach 
dla osób niepełnosprawnych. 

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów 
doktoranckich. 

 
 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA 
Studia pierwszego stopnia 

Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację 
Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie 
Wyższym (ENOTHE). Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku 
Terapia zajęciowa koncentruje się na szerokich kompetencjach umożliwiających pełnienie 
roli zawodowej licencjata – specjalisty w zakresie terapii zajęciowej. Kompetencje te są 
niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii 
skoncentrowanej na osobie (ang. Person Centred Practice) oraz opartej na badaniach 
naukowych (EBP). 

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które 
mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów jak: Terapia ręki czy Integracja 
sensoryczna. Zajęcia na studiach I stopnia są prowadzone w formie warsztatowej, z 
wykorzystaniem metod dydaktycznych opartych na metodzie problem based learning 
oraz elementach metod coachingowych. 

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu 
fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup w formie bezpośredniej terapii 
lub w obszarze organizowania wsparcia dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, 
osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz osób wykluczonych 
społecznie czy zagrożonych wykluczeniem, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji 
społecznej i aktywizacji zawodowej. Mogą także podejmować aktywności skoncentrowane 
na promocji zdrowia i zapobieganiu niepełnosprawności i ograniczeniom w 
uczestniczeniu w życiu społecznym. 
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Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata terapii zajęciowej. 
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, kierowania swoim 
rozwojem zawodowym. 

 
Studia drugiego stopnia 

Studenci studiów II stopnia na kierunku Terapia zajęciowa są kształceni zgodnie z 
standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i 
Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). 

Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do diagnostyki pacjenta oraz 
planowania procesu terapii zajęciowej, dokumentowania przebiegu prowadzonej terapii, 
prowadzenia badań naukowych w zakresie terapii zajęciowej, umiejętności pracy w 
zespole interdyscyplinarnym, kierowania zespołem terapeutycznym oraz zarządzania 
placówkami oferującymi usługi z zakresu terapii zajęciowej. Studia II stopnia uwypuklają 
charakterystyczne dla nowoczesnych, światowych i europejskich trendów rozumienie 
terapii zajęciowej, a ukończenie studiów drugiego stopnia wzmacnia tożsamość 
zawodową terapeutów zajęciowych oraz przyczynia się do podniesienia ich statusu nie 
tylko w zespole terapeutycznym, lecz także w odbiorze społecznym. 

Dodatkowo absolwenci studiów II stopnia uzyskują kwalifikacje pedagogiczne, co 
umożliwia im podjęcie pracy w placówkach, które wymagają tego typu uprawnień (np. 
szkoły, przedszkola). Absolwent kierunku ma zatem szerokie oraz unikalne kompetencje, 
pozwalające na osiągnięcie dobrej pozycji na rynku pracy. 

Absolwenci mają możliwość kontynuowania procesu rozwoju kompetencji, 
przygotowania się do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijania 
świadomości posiadanych kompetencji przygotowujących do kształcenia ustawicznego 
(portfolio). Absolwenci zyskują doświadczenie oraz pogłębione rozumienie 
mechanizmów zachowania się człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością 
oraz w różnych sytuacjach życiowych. Zyskują kompetencje pozwalające na 
komunikowanie się z różnymi grupami pacjentów, wykorzystywanie w praktyce metod i 
środków oddziaływania na grupę, jak i na jednostkę oraz pogłębione umiejętności 
współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: 
podstaw prawnych służby zdrowia, psychologii klinicznej, antropologii i etyki. 
Ukończenie studiów drugiego stopnia daje również kompetencje do posługiwania się 
różnymi formami, technikami i metodami terapii zajęciowej, m.in.: praca 
autobiograficzna, komunikacja alternatywna, terapia Snoezelen czy aktywne formy 
ruchowe, co podnosi atrakcyjność na rynku pracy. 

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra terapii 
zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów 
doktoranckich. 
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KIERUNEK KOSMETOLOGIA 
Studia pierwszego stopnia 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia posiada niezbędne 
kwalifikacje do diagnostyki skóry, właściwego zaplanowania i świadomego 
przeprowadzania zabiegów kosmetycznych zarówno przy zastosowaniu preparatów 
kosmetycznych, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach takich jak: gabinety 
kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej, centra Wellness&SPA, gabinety 
dermatologiczne oraz medycyny estetycznej, a także laboratoria firm farmaceutycznych i 
kosmetycznych, sieci dystrybucji kosmetyków, działy kontroli jakości, czy w firmach 
zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków. 
Absolwent może podejmować współpracę z lekarzami medycyny estetycznej, 
dermatologii, alergologii oraz lekarzami chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji skóry. 
Ponadto jest przygotowany do pełnienia funkcji edukatora stylu życia sprzyjającego 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Absolwent jest świadomy konieczności 
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zna prawne, organizacyjne i 
etyczne uwarunkowania związane z wykonywanym zawodem. 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, uzyskaniem tytułu licencjata 
kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

 
Studia drugiego stopnia 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do przeprowadzania 
profesjonalnej diagnostyki skóry, planowania i wykonywania zabiegów kosmetycznych w 
zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i 
przeciwwskazań. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. 
Udziela porad w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry oraz pielęgnacji 
skóry w różnych jednostkach chorobowych. Uczelnia kształci kosmetologów 
posiadających kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych i włączania się 
w pracę zespołów badawczych. Absolwent jest gotowy do pracy z lekarzem 
dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, 
kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania 
kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży 
kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia 
gabinetu kosmetycznego. 

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra 
kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – 
studiów doktoranckich. 
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II.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
Dzień otwarty w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 2021-04-07 
 
Ilekroć mowa w niniejszym informatorze o UKR, oznacza to Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 
1.  W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie obowiązuje Elektroniczny System 

Rejestracji (ESR) kandydatów na studia. Kandydat winien zarejestrować się w ESR 
poprzez wypełnienie ankiety osobowej. Formularz wraz z instrukcją postępowania 
dostępny jest na stronie internetowej AWF: https://esr.awf.krakow.pl.  

2.  Kandydaci zakwalifikowani na studia w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie muszą przedstawić aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, 
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów - Dz.U. z 30 
sierpnia 2019 r., poz. 1651), wydane przez lekarza upoważnionego do 
przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.  
Skierowanie na bezpłatne badania lekarskie kandydat może wydrukować ze strony 
internetowej Uczelni – „rekrutacja” – „pliki do pobrania” lub pobrać opieczętowane 
skierowanie z sekretariatu UKR.  
Zaświadczenie to winno zawierać: 

 1) pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie; 
 2) datę jego wydania; 
 3) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby 

skierowanej na badanie; 
 4) kierunek kształcenia;  
 5) nazwę i adres placówki dydaktycznej; 
 6) orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów 

lub studiów doktoranckich; 
 7) podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie; 
 8) datę następnego badania lekarskiego; 
 9) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia. 
 Podstawa prawna badań: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 

roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, 
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studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, 
(Dz.U. z 30 sierpnia 2019 r., poz. 1651).  

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie 
rekrutacyjne w wysokości 85 złotych, a w przypadku  przeprowadzania egzaminu 
wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej - opłata wynosi 100 zł zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.). 

  Opłata jest bezzwrotna. Opłata rekrutacyjna nie podlega również zwrotowi, jeśli 
złożone dokumenty nie spełniają wymagań określonych w warunkach rekrutacji 
(dotyczy to również niekompletnych dokumentów). Wpłaty należy dokonać po 
zarejestrowaniu się w ESR według zawartej tam instrukcji. 

4.  Na czas egzaminów wstępnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu 
Studenckim po uprzednim dokonaniu rezerwacji (w miarę wolnych miejsc) – nr tel. 12 
683-14-90. 

5. Zasady przyjęć na studia kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za 
granicą. 
1) Zasady przyjęć na studia, kandydatów - obywateli polskich, którzy uzyskali 
świadectwo dojrzałości za granicą są takie same jak kandydatów, którzy zdawali starą 
maturę (egzamin dojrzałości (stara matura) – egzamin maturalny zdawany do roku 
2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach), jeżeli świadectwo 
dojrzałości upoważnia do podjęcia studiów w kraju wystawienia tego świadectwa. 
Świadectwo musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  
2) Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”,   
przyjmowane będą na studia w procesie rekrutacji.  Uczelnia ustala warunki, tryb oraz 
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. 
3)  Kandydaci rejestrują się w ESR (Elektroniczny System Rekrutacji) i zgodnie z 
ustalonymi procedurami i harmonogramem przechodzą przez postępowania 
rekrutacyjne. Wymagane dokumenty (skan oryginału i tłumaczenia przysięgłego 
świadectwa) należy złożyć w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni. 
 

Zwolnienie cudzoziemca z opłat - Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na zasadach 
określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie 
cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie: 
-  decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu 

badawczego; 
-  decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 
Opłat nie pobiera się również od: 
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-  cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków 
ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

-  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej; 

-  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 
okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 
2019 r. poz. 577 i 622); 

-  cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 
korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

-  cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 
jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 
języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości 
językowej C1; 

-  posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 
polskiego pochodzenia; 

-  cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

-  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 
okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 
warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową 
w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 
Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2-8 nie może ubiegać się o stypendium 
socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w 
art. 98 ust. 1. 
 
Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w 
art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293). 
Językiem wykładowym na studiach jest język polski, dlatego wymagana jest jego biegła 
znajomość w mowie i w piśmie. 
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6. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową (IB) i maturą 

europejską (EB) będzie odbywać się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji 
obowiązującym w roku akademickim 2021/2022 na danym kierunku studiów 
Kandydaci z IB i EB zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu UKR 
świadectwo dojrzałości przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
 

Dyplom EB (European Baccalaureate)  
Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany 
przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu 
świadectwu dojrzałości (Ustawa o Systemie Oświaty tj. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm., 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w 
celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień 
do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 447 z 
późn. zm.). 
Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy 
oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na 
świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6. 
Wyniki przedmiotowe kandydata legitymującego się maturą europejską EB są ustalane 
odpowiednio do zasad rekrutacji obowiązujących na danym kierunku studiów: 
1) wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się wyłącznie na 

podstawie posiadanych przez kandydata wyników pisemnych części egzaminów 
maturalnych zdawanych z przedmiotów realizowanych w ramach Matury 
Europejskiej EB organizowanej przez Szkoły Europejskie. 

2) jeżeli kandydat posiada wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego wtedy stosuje się 
następujący sposób przeliczania: 
a) 10 pkt dla matury EB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu 

kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat wg uchwały Rady Wydziału; 
b) 6 pkt dla matury EB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej 

matury na poziomie podstawowym. 
Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie 
zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia  
21 czerwca 1994 r. kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 
maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na 
świadectwie wynik będzie przeliczany na procenty: 
 

Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

9,51 – 10,00 100% 150% 
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9,01 – 9,50 90% 135% 
8,51 – 9,00 80% 120% 

8,01 – 8,50 70% 105% 

7,51 – 8,00 60% 90% 
7,01 – 7,50 50% 75% 

6,51 – 7,00 40% 60% 

6,00 – 6,50 30% 45% 
 
Dyplom IB (International Baccalaureate) 
Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany 
przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu 
świadectwu dojrzałości (Ustawa o Systemie Oświaty tj. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm., 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w 
celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień 
do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 447 z 
późn. zm.). 
1. Wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się na podstawie 

wyników pisemnych, zewnętrznych części egzaminów maturalnych z tego 
przedmiotu według zasady: 
 7 pkt dla matury IB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu 

kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat na dany kierunek studiów; 
 2 pkt dla matury IB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej 

matury na poziomie podstawowym; 
2. Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na 

podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów 
wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie 
przeliczany na procenty: 
 
IB 

Poz-SL 
Odpowiednik matury 
poziom podstawowy 

 
IB 

Poz-HL 
Odpowiednik matury 
poziom rozszerzony 

 

7 100%  7 150%  
6 90%  6 135%  

5 75%  5 113%  

4 60%  4 90%  
3 45%  3 68%  

2 30%  2 45%  
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Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik matury dwujęzycznej z języka 
obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru: 

R= D x 4/3 
gdzie : 
D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego 
R oznacza wynik poziomu rozszerzonego 
Wynik poziomu rozszerzonego matury dwujęzycznej nie może przekroczyć 
maksymalnego wyniku jaki może kandydat osiągnąć na poziomie rozszerzonym - nie 
więcej niż 150 pkt.  
 
 

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 
 
W czasie egzaminów wstępnych kandydat powinien legitymować się dowodem 
osobistym lub paszportem. 
 
Kandydat, który dozna kontuzji w trakcie egzaminu sprawnościowego, zostaje 
wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok (na stronie internetowej 
https://esr.awf.krakow.pl) każdy kandydat znajdujący się na ww. liście zobowiązany jest – 
w terminie określonym przez UKR – dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) i dostarczenia 
wymaganych dokumentów.  
Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów 
i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych.  
Na miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów na 
określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowani kandydaci z listy 
niezakwalifikowanych na studia z braku miejsc, wg kolejności listy rankingowej. 
 
Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora za 
pośrednictwem UKR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania 
może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  
 
W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie 
mniejsza od planowanej liczby miejsc (limit miejsc na poszczególne kierunki określi Senat 
AWF - informacja zostanie podana na portalu rekrutacyjnym), dodatkowa rekrutacja może 
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być ogłoszona we wrześniu, według zasad obowiązujących w pierwszym terminie 
rekrutacji.  
 
Studia niestacjonarne są odpłatne zgodnie z przepisami ustawy. Studenci studiów 
niestacjonarnych ponoszą również koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, 
dojazdem itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.  
 
Studenci studiów stacjonarnych ponoszą odpłatność za powtarzanie zajęć z powodu 
niezaliczenia ich w ustalonych terminach. Ponoszą również  koszty zakwaterowania, 
wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych. 
 
Egzamin maturalny (nowa matura) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach 
ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 
Egzamin dojrzałości (stara matura) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach 
ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. 
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III. KIERUNKI STUDIÓW 
 
 

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) 
stacjonarne 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 129 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021-08.07.2021 
Termin egzaminu: 12.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 13.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 14-16.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia stacjonarne  
1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej  

– poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: 
języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, 
historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie 
podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot 
zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 
1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są 
sumowane.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej 
języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu dodatkowego. 
Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości 
procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie  przeliczone na 
punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane. 

 
Skala ocen (do 1991 roku) Skala ocen (po 1991 roku) 
 6 – 100% 
5 – 100% 5 – 80% 
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4 – 70% 4 – 60% 
3 – 30% 3 – 40% 
 2 – 30% 

 
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. 

Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest 
równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego 
postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). 

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I 
klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich jest jednoznaczne z 
przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą: 
300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM] 
200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M] 
100 pkt – klasa sportowa I  
Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. 
Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę 
dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania 
klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis  i pieczęć prezesa, sekretarza 
generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach 
wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa 
mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku 
kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do 
końca roku kalendarzowego). 
O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmie UKR.  

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez UKR 
decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę 
sportową. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 - po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego  - 
będą przyjmowani na studia. 

7. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu 
centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - 
będą przyjmowani na studia. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie 

nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie 
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dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych 
na studia.  
Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, 
maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skany dokumentów do Sekretariatu 
UKR na adres: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl oraz dokonać rejestracji elektronicznej w 
ustalonych terminach. 

2. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 
w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego 
badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów 
zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu), 

3. Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski 
Związek Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (przesłane 
elektronicznie do UKR celem weryfikacji), 

4. Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad 
Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
(przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji), 

5. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym 
rachunku AWF  najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty i 
numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność 
wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Należy przedstawić dowód opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania 
lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów, przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – skan świadectwa 

ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określającego datę 
następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza 
uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 
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4. Skan zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski 
Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin 
olimpijskich) - oryginał do wglądu, 

5. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
z ostatnich dwóch lat) - oryginał do wglądu, 

6. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

7. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

8. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 11), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej). 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu). 
11. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18). 
 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  



25

Powrót do spisu treści

25 

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) 
stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
kierunku Wychowanie Fizyczne i kierunków pokrewnych 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 129 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Studia  stacjonarne: 
Rejestracja kandydatów w ESR: 21.06.2021-15.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 19.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 20-22.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
Studia  niestacjonarne:   
Rejestracja kandydatów w ESR: 21.06.2021-15.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 19.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 20-22.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 

studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Wychowania Fizycznego lub 
studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia 
odpowiadający efektom kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne. Dopuszcza się 
przyjęcie na studia osób, wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku 
do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie 
fizyczne, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych 
(www.mnisw.gov.pl), pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych różnic 
do końca pierwszego roku studiów. Różnice programowe są odpłatne zgodnie z 
Zarządzeniem Rektora  AWF. 

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
na kierunek wychowania fizycznego będzie się odbywać na podstawie średniej 
ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym 
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przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc 
po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem 
z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne 
uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny 
uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie 
podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – 
pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal 
ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen 
stosowanej w AWF w Krakowie. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja oraz wpisanie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na studiach I 

stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje 
bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.  

2. W przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pokrewnym – plan studiów licencjackich uwierzytelniony podpisem i pieczęcią 
dziekana wydziału lub kierownika instytutu właściwej uczelni (kandydaci 
legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go 
elektronicznie do UKR celem jego weryfikacji). 

3. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym 
rachunku najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Wysokość opłaty i 
numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność 
wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Należy przedstawić dowód opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania 
lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów, przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie 

fizyczne lub kierunku pokrewnego lub skan zaświadczenia o posiadaniu tytułu 
licencjata. Kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem 
zajęć I semestru (oryginał Dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu 
studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów – do wglądu), 
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3. Skan zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia 
(załącznik nr 10) – oryginał do wglądu, 

4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 
studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określającego datę 
następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza 
uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

5. W przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pokrewnym – deklaracja o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej), 

6. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

7. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 12), 
8. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej). Absolwenci 

studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację, 
9. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-

nością) – oryginał do wglądu, 
10. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18). 

 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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3. SPORT 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne  
 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 129 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o  (12) 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021 do 08.07.2021 
Termin egzaminu: 13.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 14.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 15-16.07.2021  
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
Na kierunek Sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co 
najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach sportu. 
Kandydaci po rejestracji w ESR, winni przesłać elektronicznie zaświadczenie o klasie 
sportowej celem weryfikacji. 
1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej  

– poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: 
języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, 
historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie 
podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot 
zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 
1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są 
sumowane.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) podstawą oceny jest wynik 
matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu 
dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na 
wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie  
przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane. 

 
Skala ocen (do 1991 roku) Skala ocen (po 1991 roku) 
 6 – 100% 
5 – 100% 5 – 80% 
4 – 70% 4 – 60% 
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3 – 30% 3 – 40% 
 2 – 30% 

 
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. 

Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest 
równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego 
postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). 

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I 
klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich  zwalnia z egzaminu z 
pływania i jest jednoznaczne z  przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z 
poniższą zasadą: 
300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM] 
200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M] 
100 pkt – klasa sportowa I  
50 pkt – klasa sportowa II 
0 pkt – klasa sportowa III 
Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. 
Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę 
dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania 
klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis  i pieczęć prezesa, sekretarza 
generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach 
wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa 
mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej 
uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z 
egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku 
kalendarzowego). O ważności pozostałych klas jak również klas sportowych 
uzyskanych za granicą decyduje UKR.  

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez UKR 
decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę 
sportową. 

6.  Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu 
centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - 
będą przyjmowani na studia. 

7.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 – po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – 
będą przyjmowani na studia. 
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Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie 

nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie 
dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych 
na studia.  
Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, 
maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skany dokumentów do Sekretariatu 
UKR na adres: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl oraz dokonać rejestracji elektronicznej w 
ustalonych terminach. 

2. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 
w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego 
badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów 
zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu), 

3. Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub 
Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy) - przesłane 
elektronicznie do UKR celem jego weryfikacji, 

4. Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad 
Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
(przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji), 

5. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym 
rachunku AWF  najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty i 
numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność 
wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Należy przedstawić dowód opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania 
lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów, przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – skan świadectwa 

ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określającego datę 
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następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza 
uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

4. Skan zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski 
Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin 
olimpijskich) - oryginał do wglądu, 

5. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
z ostatnich dwóch lat) - oryginał do wglądu, 

6. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

7. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

8. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 11), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu), 
11. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18). 
 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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4. KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3-letnie studia pierwszego stopnia 
(licencjackie) stacjonarne  

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 129 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o  (12) 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021 do 08.07.2021 
Termin egzaminu: 13.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 14.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 15-16.07.2021  
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia   
1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej  

– poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów , spośród: 
języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, 
historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie 
podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot 
zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 
1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są 
sumowane.  

2.  Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) podstawą oceny jest wynik 
matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu 
dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na 
wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie  
przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane. 

 
Skala ocen (do 1991 roku) Skala ocen (po 1991 roku) 
 6 – 100% 
5 – 100% 5 – 80% 
4 – 70% 4 – 60% 
3 – 30% 3 – 40% 
 2 – 30% 
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3.  Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. 
Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest 
równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego 
postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). 

4.  Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I 
klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich jest jednoznaczne z 
przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą: 
300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM] 
200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M] 
100 pkt – klasa sportowa I  
Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. 
Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę 
dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania 
klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis  i pieczęć prezesa, sekretarza 
generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach 
wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa 
mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku 
kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do 
końca roku kalendarzowego). 
O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmie UKR.  

5.  O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez UKR 
decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę 
sportową. 

6.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 – po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – 
będą przyjmowani na studia. 

7. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu 
centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - 
będą przyjmowani na studia 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie 

nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie 
dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych 
na studia.  
Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, 
maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skany dokumentów do Sekretariatu 
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UKR na adres: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl oraz dokonać rejestracji elektronicznej w 
ustalonych terminach. 

2. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 
w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego 
badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów 
zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu), 

3. Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski 
Związek Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (przesłane 
elektronicznie do UKR celem weryfikacji), 

4. Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad 
Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
(przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji), 

5. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym 
rachunku AWF  najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty i 
numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność 
wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Należy przedstawić dowód opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania 
lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów, przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – skan świadectwa 

ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określającego datę 
następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza 
uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

4. Skan zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski 
Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin 
olimpijskich) - oryginał do wglądu, 
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5. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
z ostatnich dwóch lat) - oryginał do wglądu, 

6. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

7. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

8. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 11), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu), 
11. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18). 

 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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5. KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 2-letnie studia drugiego stopnia 
(magisterskie) stacjonarne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
kierunków studiów mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o 
zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 129 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021 do 15.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 19.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 20-22.07.2021  
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 

studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach mieszczących się w obszarze 
nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na 
kierunek kultura fizyczna osób starszych będzie się odbywać na podstawie średniej 
ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez 
kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po 
przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z 
oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane 
w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy 
dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia 
listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. 
w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie 
przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja oraz wpisanie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na studiach I 

stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje 
bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.  
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2. W przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pokrewnym – plan studiów licencjackich uwierzytelniony podpisem i pieczęcią 
dziekana wydziału lub kierownika instytutu właściwej uczelni (kandydaci 
legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go 
elektronicznie do UKR celem jego weryfikacji). 

3. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym 
rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Wysokość opłaty 
i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność 
wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Należy przedstawić dowód opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania 
lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów, przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie 

fizyczne lub kierunku pokrewnego lub skan zaświadczenia o posiadaniu tytułu 
licencjata, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem 
zajęć I semestru (oryginał Dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu 
studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów – do wglądu), 

3. Skan zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia 
(załącznik nr 10) – oryginał do wglądu, 

4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 
studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określającego datę 
następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza 
uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

5. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

6. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 12), 
7. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej). Absolwenci 

studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację, 
8. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-

nością) – oryginał do wglądu, 
9. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18). 
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Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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6. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 3-letnie studia 
pierwszego  stopnia (licencjackie) stacjonarne  

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 129 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021 do 08.07.2021 
Termin egzaminu: 13.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 14.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 15-16.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia stacjonarne 
1.  Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej  

– poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów , spośród: 
języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, 
historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie 
podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot 
zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 
1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są 
sumowane.  

2.  Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) podstawą oceny jest wynik 
matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu 
dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na 
wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie  
przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane. 

 
Skala ocen (do 1991 roku) Skala ocen (po 1991 roku) 
 6 – 100% 
5 – 100% 5 – 80% 
4 – 70% 4 – 60% 
3 – 30% 3 – 40% 
 2 – 30% 
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3.    Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: 
• pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 

min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem 
kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną 
próbę). 

• bieg na 800 metrów dla kobiet i 1500 metrów dla mężczyzn. Uzyskanie czasu 
powyżej 4 min 06 s dla kobiet i 6 min 59 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną 
niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego; 

Uwagi: 
✓ Kandydat ma obowiązek przystąpić do obu testów sprawnościowych, 

nieprzystąpienie do któregokolwiek z testów skutkuje niezaliczeniem całego 
egzaminu sprawnościowego i niedopuszczeniem do dalszego postępowania 
kwalifikującego. 

✓ Niezaliczenie testu sprawnościowego (np. kontuzja w tracie próby, przerwanie 
próby, przekroczenie limitu czasowego) jest równoznaczne z oceną niedostateczną 
i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

✓ W biegu na 800 m i 1500 m nie jest dozwolone używanie obuwia wyczynowego 
(kolce). 

✓ Biegi na stadionie odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. 
• Skok w dal z miejsca – kandydat wykonuje próbę z ustawienia przodem przed linią 

odbicia. Po wylądowaniu kandydata na zeskoczni, egzaminator zaznacza ślad 
lądowania pozostawiony najbliżej linii odbicia przez którąkolwiek część ciała, wynik 
skoku jest odczytywany z dokładnością do 1cm. Kandydat ma prawo do wykonania 
trzech prób, liczy się najlepszy wynik. Kandydaci wykonują skoki wg kolejności z 
listy, w seriach.  
Próba jest nieważna: 

 -  jeśli odbicie poprzedzi naskok,  
- jeśli podczas odbicia kandydat przekroczy linię odbicia, 
-  jeśli po wylądowaniu kandydat dotknie którąkolwiek częścią ciała miejsca poza 

zeskocznią bliżej niż najbliższy pozostawiony ślad na zeskoczni, 
-  jeśli po wykonaniu skoku kandydat wraca z powrotem przez zeskocznię (cofa się 

w stronę linii odbicia). 
• Bieg po kopercie – kandydat wykonuje próbę ze startu wysokiego z miejsca, bez 

nabiegu, ustawiając się bezpośrednio przed linią startową, która jest umieszczona 
prostopadle do środkowego stojaka w odległości 5,5 m i jest równoległa do jednej 
z przekątnych prostokąta tworzącego kopertę (rycina). Kandydat startuje 
samodzielnie bez uprzedniej komendy prowadzącego egzamin (pomiar fotokomórką). 
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Kandydat obiega trzykrotnie wyznaczoną trasę omijając stojaki (chorągiewki) – 
zgodnie z ryciną. Po ostatnim, trzecim okrążeniu i minięciu ostatniego stojaka 
kandydat biegnie w stronę linii mety, która znajduje się w przedłużeniu linii startu 
(rycina). 

 
Próbę uznaje się za nieważną (egzaminator przerywa bieg) w momencie: 
• przewrócenia którejkolwiek chorągiewki,  
• umyślnego chwytu poruszonej chorągiewki, 
• błędnej kolejności omijania chorągiewek, niezgodnej z wytyczoną trasą. 
Kandydat ma prawo do wykonania dwóch prób, liczy się lepszy czas. 

 
Dla osób, które uzyskały rezultat  mieszczący się w podanych powyżej limitach, 
wynik egzaminu ze sprawności fizycznej jest  przeliczany na punkty (patrz załącznik 
nr 1 - Tabela punktacji testów). 
Dla osób, które uzyskały rezultat mieszczący się w podanych powyżej limitach, 
wyniki prób sprawności fizycznej są przeliczane na punkty (poza wynikiem 
uzyskanym w pływaniu) a następnie sumowane. 

 
4.  Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I 

klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich może być podstawą 
zwolnienia z egzaminu z pływania przy jednoczesnym przyznaniu punktów 
preferencyjnych zgodnie z poniższą gradacją: 
300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM] 
200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M] 
100 pkt – klasa sportowa I  
O przystąpieniu lub odstąpieniu od egzaminu decyduje kandydat. 
Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. 
Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę 
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dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania 
klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis  i pieczęć prezesa, sekretarza 
generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach 
wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa 
mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku 
kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania ( do 
końca roku kalendarzowego). 
O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmie UKR.  

5.  O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez UKR 
decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury, wynik 
egzaminu sprawnościowego lub za  klasę sportową. 

6.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 – po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – 
będą przyjmowani na studia. 

7.  Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu 
centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po 
złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - 
będą przyjmowani na studia. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie 

nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie 
dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych 
na studia.  
Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, 
maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skany dokumentów do Sekretariatu 
UKR na adres: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl oraz dokonać rejestracji elektronicznej w 
ustalonych terminach. 

2. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 
w AWF na Wydziale Wychowanie Fizyczne i Sport, określające datę następnego 
badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do 
przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających 
egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu), 

3. Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski Związek 
Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (przesłane elek-
tronicznie do UKR celem weryfikacji), 

4. Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad 
Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji), 
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5. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym 
rachunku AWF  najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty i 
numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność 
wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Należy przedstawić dowód opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania 
lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów, przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – skan świadectwa 

ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do 

podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, 
określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym 
druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych 
(oryginał do wglądu), 

4. Skan zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski 
Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin 
olimpijskich) - oryginał do wglądu, 

5. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 
z ostatnich dwóch lat) - oryginał do wglądu, 

6. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

7. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

8. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 11), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu), 
11. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18). 
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Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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7. KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 2-letnie 
studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne dla absolwentów studiów i 
stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym 
przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów studiów i stopnia 
kierunków: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne 
w Służbach Mundurowych, Sport i Kultura Fizyczna Osób Starszych 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 129 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.wf@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021 
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021 do 15.07.2021 
Termin egzaminu: 19.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 20.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 21-22.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 

pierwszego stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o 
poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów studiów 
pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, 
wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób 
starszych. 

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na 
kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych będzie się odbywać na 
podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz zaliczonego 
egzaminu sprawnościowego. 

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. 
Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest 
równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego 
postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). 

4. Kandydat przedstawia zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach 
pierwszego stopnia [średnia arytmetyczna ocen do dwóch miejsc po przecinku) z 
egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, 
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przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu 
okresu studiów I stopnia (do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy 
dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia 
listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. 
w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie 
przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez UKR 
decyzja o przyjęciu na studia, decyduje miejsce na liście rankingowej za średnią ocen 
uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja oraz wpisanie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na studiach I 

stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje 
bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.  

2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym 
rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Wysokość opłaty 
i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność 
wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Należy przedstawić dowód opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania 
lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie 

fizyczne lub kierunku pokrewnego lub skan zaświadczenia o posiadaniu tytułu 
licencjata. Kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem 
zajęć I semestru (oryginał Dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu 
studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów – do wglądu), 

3. Skan zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia 
(załącznik nr 10) – oryginał do wglądu, 

4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 
studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określającego datę 



47

Powrót do spisu treści

47 

następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza 
uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

5. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

6. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 12), 
7. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej). Absolwenci 

studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację, 
8. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-

nością) – oryginał do wglądu, 
9. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18). 
 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej. 
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8. TURYSTYKA I REKREACJA 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) 
stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.tir@awf.krakow.pl 

 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Studia stacjonarne  
Rejestracja kandydatów w ESR:  28.06.2021 do 11.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 13.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 14-16.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
Studia niestacjonarne  
Rejestracja kandydatów w ESR:  28.06.2021 do 21.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 23.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 26-28.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w 
ESR, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać 
zaksięgowana na rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. 
1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury z części 

pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu 
(przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). 
Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na 
poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy 
przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty 
wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą 
do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście 
rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności 
osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.  
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Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według 
zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną 
ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych 
w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, 
według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt a średnia 6,0 
odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt a średnia 5,0 
odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej 
razem z pozostałymi kandydatami.  

3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2021 roku z geografii i 
nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy 
ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, 
włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą 
przyjmowani na studia. 

4. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu 
centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty – 
po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym: 
A. Kandydaci:   
1. Ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu 

w ESR, Rejestrując się w ESR (wypełniając ankietę osobową - podanie) Kandydaci 
wpisują wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów 
kwalifikacyjnych tzn. z języka obcego i dodatkowego wybranego przedmiotu przez 
kandydata. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników niezgodnych 
z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości uzasadnia skreślenie kandydata 
z listy zakwalifikowanych na studia.  

2. Dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na 
badania lekarskie w Sekretariacie UKR). 
 

B. Kandydaci ze starą maturą (zdający egzamin do 2004 r.), maturą uzyskaną za granicą, 
matura dwujęzyczną, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać drogą 
elektroniczną (rekrutacja.tir@awf.krakow.pl) skan poniższych dokumentów lub złożyć 
niżej wymienione dokumenty w Sekretariacie UKR: 

1. Ankieta osobowa przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, 
wydrukowana i podpisana; 

2. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do 
wglądu), 

3. Dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
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C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych winni złożyć niżej wymienione 

dokumenty w Sekretariacie UKR: 
1. Ankieta osobowa przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, 

wydrukowana i podpisana; 
2. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 

Olimpiad Przedmiotowych oraz pozostałe dokumenty wymagane przy zapisie na 
studia (oryginał do wglądu), 

3. Dowód  opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
 

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – skan świadectwa 

ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 
4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Turystyki i Rekreacji, określającego datę następnego 
badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych) - oryginał do wglądu,  

6. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

7. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 13), 
8. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu). 
 

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd 
Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą 
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przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na 
liście rankingowej.  
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9. TURYSTYKA I REKREACJA 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) 
stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.tir@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  28.06.2021 do 21.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 23.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 26-28.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w 
ESR, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać 
zaksięgowana na rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. 
1.  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 

studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite 
magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie 
nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie 
efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.   

2.  Opis efektów kształcenia stanowiących podstawę podjęcia studiów drugiego stopnia 
na kierunku Turystyka i Rekreacja 
1.1.Efekty w zakresie wiedzy: 
1) ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka, 
2) zna  metody oceny możliwości i potrzeb podejmowania przez człowieka  

aktywności w zakresie turystyki i rekreacji, 
3) ma wiedzę z zakresu  psychologicznych i społecznych uwarunkowań 

podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej, 
4) zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej, komunikowania się oraz 

przebiegu interakcji międzyludzkich w kontekście turystyki i rekreacji, 
5) zna  zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
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6) zna  zasady promocji i ochrony zdrowia,  poprawy stylu życia i sposobu żywienia, 
a także   rozumie rolę turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce 
chorób cywilizacyjnych, 

7) ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych funkcjonowania 
organizmu, zna  metody diagnozowania  jego przeciążenia  i mechanizmy 
działania  powszechnie stosowanych zabiegów odnowy biologicznej, 

8) zna podstawowe uwarunkowania  prawne, etyczne i organizacyjne działalności 
zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji,  

9) zna  wybrane pojęcia z zakresu dziedzin  związanych z turystyką i rekreacją, w 
tym nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, społecznych i 
przyrodniczych, 

10) ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi gospodarki i zna ogólne 
zasady przedsiębiorczości charakterystycznej dla niej,  

11) zna  i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony, 
12) ma podstawową znajomość dziedzictwa kultury i sztuki i rozumie jego wartość  

dla tożsamości społeczeństwa i atrakcyjności turystycznej kraju. 
1.2.Efekty w zakresie umiejętności: 
1) posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i 

rekreacją,  
2) potrafi dobrać i wykorzystać sprzęt  do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i 

rekreacji,  
3) potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną,  
4) posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i 

społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji,   
5) potrafi przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do 

racjonalnego spędzania czasu wolnego i podejmować wobec nich działania 
edukacyjne, 

6) potrafi ocenić  możliwości podejmowania wysiłku lub działania w warunkach 
zagrożenia w różnych formach turystyki i rekreacji, rozpoznać stan zagrożenia 
życia poszkodowanego a także rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać 
w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,  

7) potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i 
przechowywania danych,  

8) potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych formach 
turystyki i rekreacji i przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia na 
potrzeby własnej działalności, 

9) potrafi ocenić poprawność  i prowadzić dokumentację związaną z wykonywaniem 
zawodu lub świadczeniem usług turystycznych lub rekreacyjnych,  

10) potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i rekreacyjne 
dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i dostępnych warunków, w 
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tym  ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków 
naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych, 

11) posiada umiejętność  przygotowania pisemnego raportu prezentującego własne 
działania lub analizę danych dostępnych w zewnętrznych źródłach, 

12) posiada umiejętność ustnego prezentowania własnych działań i ocen,  
13) potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące 

w sferze turystyki i rekreacji, 
14) potrafi w zakresie podstawowym, wdrażać funkcje zarządzania w organizacji, 
15) posiada umiejętności językowe w zakresie  turystyki i rekreacji odpowiadające 

przynajmniej w odniesieniu do jednego języka obcego poziomowi B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

1.3.Kompetencje społeczne: 
1) jest zdolny do uzupełniania wiedzy i doskonalenia, 
2) realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje,  
3) kieruje się zasadami etyki zawodowej, 
4) jest zdolny do pracy w zespole, odpowiedzialny, wykonuje zadania niezawodnie i 

punktualnie,  
5) sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu,  
6)  przekazywaną wiedzą potrafi zainteresować osoby o różnym poziomie 

wykształcenia,  
7) dba o bezpieczeństwo uczestników turystyki i rekreacji,  
8) dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i 

wykonywania zadań zawodowych. 
Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia 
(załącznik nr 9). 
W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte dziekan może 
skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.  

3.  Nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie 
średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych 
magisterskich)  zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia 
arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z 
przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, 
uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do 
średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu 
dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej 
według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W 
przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona 
proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.  

 



55

Powrót do spisu treści

 

55 
 

Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia 
stacjonarne i niestacjonarne:  
1. Ankieta osobowa przesyłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, w której 

uwzględniana jest średnia. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwej oceny 
niezgodnej z oceną wystawioną w zaświadczeniu lub w suplemencie w konsekwencji 
spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,  

2. Dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na 
badania lekarskie w Sekretariacie UKR). 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o 

posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów;  w przypadku 
dyplomu - oryginał tylko do wglądu, w przypadku zaświadczenia należy oryginał 
zostawić, a dyplom (kopię i oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu 
przed rozpoczęciem zajęć I semestru, 

3. Skan zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia 
(załącznik nr 10) lub skan suplementu (oryginał do wglądu), w którym są 
uwzględnione średnia ocen i skala - nie dotyczy tegorocznych absolwentów studiów I 
stopnia  AWF w Krakowie, 

4. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 
studiów w AWF na Wydziale Turystyki i Rekreacji, określającego datę następnego 
badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

6. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu,  

7. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 12), 
8. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), Absolwenci 

studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację. 
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Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności na liście rankingowej.  
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10. TURYSTYKA PRZYGODOWA 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) 
stacjonarne 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660173132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.tir@awf.krakow.pl 

 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  28.06.2021 do 21.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 22.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 26-28.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w 
ESR, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać 
zaksięgowana na rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. 
1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury z części 

pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu 
(przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). 
Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na 
poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy 
przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty 
wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą 
do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście 
rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności 
osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.  

 Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według 
zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) przelicza się 
proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane 
na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 
6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 
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średnia 3,0 odpowiada 60 pkt a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe 
uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.  

3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2021 z geografii i nautologii, 
biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, 
języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub 
hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na 
studia.   

4.  Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu 
centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty – 
po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym  
A. Kandydaci:   
1. Ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu 

w ESR, Rejestrując się w ESR (wypełniając ankietę osobową - podanie). Kandydaci 
wpisują wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów 
kwalifikacyjnych tzn. z języka obcego i dodatkowego wybranego przedmiotu przez 
kandydata. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników niezgodnych 
z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości uzasadnia skreślenie kandydata 
z listy zakwalifikowanych na studia.  

2. Dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na 
badania lekarskie w Sekretariacie UKR). 
 

B. Kandydaci ze starą maturą (zdający egzamin do 2004 r.), maturą uzyskaną za granicą, 
matura dwujęzyczną, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać drogą 
elektroniczną (rekrutacja.tir@awf.krakow.pl) skan poniższych dokumentów lub złożyć 
niżej wymienione dokumenty w Sekretariacie UKR: 

1. Ankieta osobowa przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, 
wydrukowana i podpisana, 

2. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do 
wglądu), 

3. Dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne. 
 

C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych winni złożyć niżej wymienione 
dokumenty w Sekretariacie UKR: 

1. Ankieta osobowa przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, 
wydrukowana i podpisana, 
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2. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych oraz pozostałe dokumenty wymagane przy zapisie na 
studia (oryginał do wglądu), 

3. Dowód  opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
 

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – skan świadectwa 

ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 
4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Turystyki i Rekreacji, określającego datę następnego 
badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych) - oryginał do wglądu,  

6. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

7. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 15), 
8. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu). 
 

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd 
Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą 
przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na 
liście rankingowej.  
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11. ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ 3-letnie studia pierwszego stopnia 
(licencjackie) stacjonarne 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.tir@awf.krakow.pl 

 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  28.06.2021 do 21.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 23.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 26-28.07.2021 
Termin potwierdzania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w 
ESR, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać 
zaksięgowana na rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. 
1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury z części 

pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu 
(przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). 
Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na 
poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy 
przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty 
wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą 
do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście 
rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności 
osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.  

 Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według 
zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.  

2. Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) przelicza się 
proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane 
na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 
6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 
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średnia 3,0 odpowiada 60 pkt a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe 
uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.  

3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2021 z geografii i nautologii, 
biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, 
języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub 
hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na 
studia.  

4.  Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu 
centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty – 
po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia. 

 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym  
A. Kandydaci:   
1. Ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu 

w ESR, Rejestrując się w ESR (wypełniając ankietę osobową - podanie). Kandydaci 
wpisują wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów 
kwalifikacyjnych tzn. z języka obcego i dodatkowego wybranego przedmiotu przez 
kandydata. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników niezgodnych 
z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości uzasadnia skreślenie kandydata 
z listy zakwalifikowanych na studia.  

2. Dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na 
badania lekarskie w Sekretariacie UKR). 
 

B. Kandydaci ze starą maturą (zdający egzamin do 2004 r.), maturą uzyskaną za granicą, 
matura dwujęzyczną, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać drogą 
elektroniczną (rekrutacja.tir@awf.krakow.pl) skan poniższych dokumentów lub złożyć 
niżej wymienione dokumenty w Sekretariacie UKR: 

1. Ankieta osobowa przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, 
wydrukowana i podpisana, 

2. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do 
wglądu), 

3. Dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
 

C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych winni złożyć niżej wymienione 
dokumenty w Sekretariacie UKR: 

1. Ankieta osobowa przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, 
wydrukowana i podpisana, 



62

Powrót do spisu treści

 

62 
 

2. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych oraz pozostałe dokumenty wymagane przy zapisie na 
studia (oryginał do wglądu), 

3. Dowód  opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
 

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – skan świadectwa 

ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. W przypadku kandydatów na studia  będących cudzoziemcami skan dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 
4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Turystyki i Rekreacji, określającego datę następnego 
badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich 
Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych) - oryginał do wglądu,  

6. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu,  

7. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 15), 
8. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
9. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu). 
 

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd 
Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą 
przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na 
liście rankingowej.  
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12. FIZJOTERAPIA 5-letnie studia stacjonarne jednolite (magisterskie) 
 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR)  
e-mail: rekrutacja.fiz@awf.krakow.pl 

 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021-11.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 14.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 15-17.07.2021 
Planowany termin dostarczenia oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego 
przez kandydata, egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów 
kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na 
punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.  
 
Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od  2005 roku) 
Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub 
rozszerzony – jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy 
przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty 
według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany 
będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.  
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 z biologii, 
fizyki, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą 
umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. 
Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego 
olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, z mocy przepisów 
uzyskali tytuł finalisty i po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani 
pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. 
 
Kandydaci ze  starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) 
Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów 
kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:  
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Oceny uzyskane na maturze 
do 1991 roku włącznie 

Oceny uzyskane na maturze 
po 1991 roku 

 celujący (6,0)  =  100 pkt. 
bardzo dobry ( 5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) = 80 pkt. 
dobry (4,0) = 70 pkt. dobry (4,0) = 60 pkt. 
dostateczny( 3,0) = 30 pkt. dostateczny (3,0) = 40 pkt. 
 Dopuszczający (2,0) = 30 pkt. 

 
Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata  
przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej 
matury.  Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej 
punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja 
rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na 
studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.   
 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym  
1. Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl.  

Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik matury z jednego wybranego 
przedmiotu kwalifikacyjnego: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Popełnienie 
błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi 
na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy 
kandydatów zakwalifikowanych na studia.  

2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie 
AWF  w określonym  przez UKR terminie. Wysokość opłaty i numer konta do 
przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). 
Opłata jest bezzwrotna. 

3. Oryginał i kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny 
Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii lub matematyki – 
dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 
2020 i 2021. Skan zaświadczenia należy przesłać mailem do UKR, oryginał 
przedstawić w Sekretariacie Komisji w wyznaczonym terminie. 

4. Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości z oceną jednego wybranego przedmiotu 
kwalifikacyjnego (biologia, fizyka, chemia lub matematyka) – dotyczy kandydatów ze 
starą maturą. Skan świadectwa należy przesłać mailem do UKR, oryginał przedstawić 
w Sekretariacie Komisji w wyznaczonym terminie.  
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Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. W przypadku kandydatów na studia  będących cudzoziemcami skan dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 
4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, 
określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku 
przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał 
do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

6. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
7. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 11), 
8. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej). 
9. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu). 
 
Kandydaci, którzy nie dokonają elektronicznego zapisu na studia oraz nie dostarczą 
wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z 
listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku 
miejsc wg kolejności rankingowej.  
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13. TERAPIA ZAJĘCIOWA 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) 
stacjonarne 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR)  
e-mail: rekrutacja.fiz@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021-11.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 14.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 15-17.07.2021 
Planowany termin dostarczania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego 
przez kandydata, egzaminu maturalnego jednego z  czterech przedmiotów 
kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki. Wyniki 
zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa. 
 
Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku) 
Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub 
rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu 
zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % 
= 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty 
według zasady 1 % = 1,5 pkt.  
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 z biologii, 
wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego 
zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. 
Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego 
olimpiad przedmiotowych z biologii, wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki, z 
mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty i po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą 
umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. 
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Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) 
Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów 
kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:  
 

oceny uzyskane na maturze 
do 1991 roku włącznie 

oceny uzyskane na maturze 
po 1991 roku 

 celujący  (6,0) = 100 pkt. 
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) =  80 pkt. 
dobry (4,0) = 70 pkt. dobry (4,0) = 60 pkt. 
dostateczny (3,0) = 30 pkt. dostateczny (3,0) = 40 pkt. 
 Dopuszczający (2,0) = 30 pkt. 

 
Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata  
przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej 
matury.  Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej 
punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja 
rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na 
studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc. 
 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1.  Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl.  

Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik matury z jednego wybranego 
przedmiotu kwalifikacyjnego: biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie lub 
matematyki. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych 
z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje 
skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.  

2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. 
 Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie 

AWF nie później niż w terminie wyznaczonym przez UKR. Wysokość opłaty i numer 
konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie 
przelewem). Opłata jest bezzwrotna.  

3. Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości z ocenami z matury – dotyczy 
kandydatów ze starą maturą. Skan świadectwa należy przesłać mailem do UKR 
najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji, oryginał przedłożyć do wglądu w 
wyznaczonym terminie. 

4. Oryginał i kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny 
Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, chemii, wiedzy o 
społeczeństwie lub matematyki - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad 
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przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2020 i 2021. Skan zaświadczenia należy 
przesłać mailem do UKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji, oryginał przedłożyć w 
Sekretariacie UKR w wyznaczonym terminie. 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. W przypadku kandydatów na studia  będących cudzoziemcami skan dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 
4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia Zajęciowa, 
określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku 
przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał 
do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

6. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18),  
7. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej).  
8. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu). 
 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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14. TERAPIA ZAJĘCIOWA 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) 
stacjonarne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Terapia 
Zajęciowa 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.fiz@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021-18.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 21.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 22-24.07.2021 
Planowany termin dostarczania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia stacjonarne  
Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku 
terapia zajęciowa na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez 
kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z 
egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych 
planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I 
stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu 
dyplomowego]. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia 
listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma 
najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. 
Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc. 
 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen [średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się 
zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny 
niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się 
oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] uzyskanej na 
studiach pierwszego stopnia w ESR na stronie internetowej – 
https://rekrutacja.awf.krakow.pl. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych 
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wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych 
na studia; 

2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. 
Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie 
AWF w terminie określonym przez UKR. Wysokość opłaty i numer konta do 
przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). 
Opłata jest bezzwrotna. 

 
Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia 

zajęciowa lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych 
absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy 
dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2021), 

3. Skan zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia 
(załącznik nr 10), 

4. W przypadku kandydatów na studia  będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 
studiów w AWF na kierunku Terapia zajęciowa, określającego datę następnego 
badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego 
do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),  

6. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

7. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
8. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej). Absolwenci 

studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację. 
 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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15. KOSMETOLOGIA 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) 
 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR)  
e-mail: rekrutacja.fiz@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR:  21.06.2021-11.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 14.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 15-17.07.2021 
Planowany termin dostarczania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu 
maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub 
matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty  i na tej podstawie tworzona będzie 
lista rankingowa. 
 
Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku) 
Ocenie podlega wynik  części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub 
rozszerzony  jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy 
przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty 
według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany 
będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.  
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 z biologii, 
chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani 
pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. 
Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego 
olimpiad przedmiotowych z biologii, chemii lub matematyki, z mocy przepisów uzyskali 
tytuł finalisty i po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na 
liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. 
 
Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) 
Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów 
kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:  
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oceny uzyskane na maturze 
do 1991 roku włącznie 

oceny uzyskane na maturze 
po 1991 roku 

 celujący (6,0) = 100 pkt. 
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) = 80pkt. 
dobry (4,0) =  70 pkt. dobry(4,0) = 60 pkt. 
dostateczny (3,0) = 30 pkt. dostateczny (3,0) = 40 pkt. 
 dopuszczający (2,0) = 30 pkt. 

 
Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata  
przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej 
matury.  Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej 
punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja 
rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na 
studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc. 
 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja w ESR ze strony internetowej – https://rekrutacja.awf.krakow.pl. 

Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik z matury z jednego z trzech 
wskazanych przez siebie przedmiotów (biologii, chemii lub matematyki) z części 
pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony. Popełnienie błędu lub wpisanie 
nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie 
dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów 
zakwalifikowanych na studia. Kandydaci muszą przedstawić do wglądu świadectwo 
dojrzałości z wynikami matury w Sekretariacie UKR w dniu potwierdzania chęci 
studiowania. 

2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie 
rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w 
terminie określonym przez UKR. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą 
podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest 
bezzwrotna. 

3. Oryginał i kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny 
Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, chemii lub matematyki- 
dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 
2020 i 2021. Skan zaświadczenia należy przesłać mailem do UKR najpóźniej w 
ostatnim dniu rejestracji. 

4. Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości z ocenami z matury – dotyczy 
kandydatów ze starą maturą. Skan świadectwa należy przesłać mailem do UKR 
najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji. 
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Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
3. W przypadku kandydatów na studia  będących cudzoziemcami skan dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 
4. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Kosmetologia, 
określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku 
przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał 
do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

6. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
7. Skan deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 11), 
8. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (konto opłaty rekrutacyjnej). Absolwenci 

studiów licencjackich AWF w Krakowie nie wpłacają opłaty za legitymację, 
9. Skan deklaracji wyboru przedmiotu w pierwszym semestrze (załącznik nr 16). 
10. W przypadku osób niepełnoletnich – skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu). 
 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.   
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16. KOSMETOLOGIA 2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) dla 
absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia 

 
 
Telefony informacyjne: 
o (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
o (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR) 
e-mail: rekrutacja.fiz@awf.krakow.pl 
 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) czynny od 28.06.2021 do 30.07.2021  
 
Rejestracja kandydatów w ESR: 21.06.2021-18.07.2021 
Planowany termin ogłoszenia wyników: 21.07.2021 
Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów: 22-24.07.2021 
Planowany termin dostarczania oryginałów dokumentów: 06-10.09.2021 
 
 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia  
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów 
pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku kosmetologia.  
Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku 
kosmetologia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez 
kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z 
egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych 
planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I 
stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu 
dyplomowego]. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia 
listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma 
najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej.  
Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc. 
 
Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl.  
2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.  

Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie 
AWF  w terminie  wskazanym przez UKR. Wysokość opłaty i numer konta do 
przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). 
Opłata jest bezzwrotna.  
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Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia) 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję 
Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia 
podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu osobiście 
(lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie 
podanym przez UKR następujące dokumenty: 
1. Skan podania-ankiety  o podjęciu studiów wydrukowanej z ESR i podpisanej, 
2. Skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia lub 

zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów 
(wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do 
Dziekanatu do dnia 30.09.2021), 

3. Skan zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów I stopnia (załącznik 
nr 10) – oryginał do wglądu, 

4. W przypadku kandydatów na studia  będących cudzoziemcami skan dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu), 

5. Skan zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 
studiów w AWF na kierunku: Kosmetologia, określającego datę następnego badania, 
wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do 
przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),  

6. Skan zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnospraw-
nością) – oryginał do wglądu, 

7. Skan deklaracji wyboru języka obcego (załącznik nr 12), 
8. Skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 18), 
9. Skan deklaracji wyboru przedmiotu w pierwszym semestrze (załącznik nr 17), 
10. Skan dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (konto opłaty rekrutacyjnej). Absolwenci 

studiów licencjackich AWF w Krakowie nie wpłacają opłaty za legitymację.  
 
Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich 
miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg 
kolejności rankingowej.  
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1  

Tabela 1. Punktacja testu sprawności fizycznej kobiet i mężczyzn

Liczba
punktów

Bieg na
800 m

[min:sek]

skok w dal 
[cm]

koperta 
[sek.]

Bieg na
1500 m

[min:sek]

skok w dal 
[cm]

koperta 
[sek.]

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 4:06,00 148 28,34 6:59,00 199 26.42
2 4:04,93 149 28,27 6:57,23 200 26.36
3 4:03,86 150 28,21 6:55,46 201 26.30
4 4:02,79 151 28,15 6:53,69 202 26.23
5 4:01,72 152 28,08 6:51,92 203 26.17
6 4:00,65 153 28,02 6:50,15 204 26.11
7 3:59,58 154 27,95 6:48,38 205 26.05
8 3:58,51 155 27,89 6:46,61 206 25.99
9 3:57,44 156 27,83 6:44,84 207 25.92
10 3:56,37 157 27,76 6:43,07 208 25.86
11 3:55,30 158 27,70 6:41,30 209 25.80
12 3:54,23 159 27,63 6:39,53 210 25.74
13 3:53,16 160 27,57 6:37,76 211 25.68
14 3:52,09 161 27,51 6:35,99 212 25.61
15 3:51,02 162 27,44 6:34,22 213 25.55
16 3:49,95 163 27,38 6:32,45 214 25.49
17 3:48,88 164 27,31 6:30,68 215 25.43
18 3:47,81 166 27,25 6:28,91 216 25.37
19 3:46,74 167 27,19 6:27,14 217 25.30
20 3:45,67 168 27,12 6:25,37 218 25.24
21 3:44,60 169 27,06 6:23,60 219 25.18
22 3:43,53 170 27,00 6:21,83 220 25.12
23 3:42,46 171 26,93 6:20,06 221 25.06
24 3:41,39 172 26,86 6:18,29 222 24.99
25 3:40,32 173 26,80 6:16,52 223 24.93
26 3:39,25 174 26,74 6:14,75 224 24.87
27 3:38,18 175 26,67 6:12,98 225 24.81
28 3:37,11 176 26,61 6:11,21 226 24.75
29 3:36,04 177 26,54 6:09,44 227 24.68
30 3:34,97 178 26,48 6:07,67 228 24.62
31 3:33,90 179 26,42 6:05,90 229 24.56
32 3:32,83 180 26,35 6:04,13 230 24.50
33 3:31,76 181 26,29 6:02,36 231 24.44
34 3:30,69 182 26,22 6:00,59 232 24.37
35 3:29,62 184 26,16 5:58,82 233 24.31



77

Powrót do spisu treści

77 

Liczba
punktów

Bieg na
800 m

[min:sek]

skok w dal 
[cm]

koperta 
[sek.]

Bieg na
1500 m

[min:sek]

skok w dal 
[cm]

koperta 
[sek.]

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
36 3:28,55 185 26,10 5:57,05 234 24.25
37 3:27,48 186 26,03 5:55,28 235 24.19
38 3:26,41 187 25,97 5:53,51 236 24.13
39 3:25,34 188 25,90 5:51,74 237 24.06
40 3:24,27 189 25,84 5:49,97 238 24.00
41 3:23,20 190 25,78 5:48,20 239 23.94
42 3:22,13 191 25,71 5:46,43 240 23.88
43 3:21,06 192 25,65 5:44,66 241 23.81
44 3:19,99 193 25,58 5:42,89 242 23.75
45 3:18,92 194 25,52 5:41,12 243 23.69
46 3:17,85 195 25,45 5:39,35 244 23.63
47 3:16,78 196 25,39 5:37,58 245 23.57
48 3:15,71 197 25,33 5:35,81 246 23.50
49 3:14,64 198 25,26 5:34,04 247 23.44
50 3:13,57 199 25,20 5:32,27 248 23.38
51 3:12,50 201 25,13 5:30,50 249 23.32
52 3:11,43 202 25,07 5:28,73 250 23,26
53 3:10,36 203 25,01 5:26,96 251 23,19
54 3:09,29 204 24,94 5:25,19 252 23,13
55 3:08,22 205 24,88 5:23,42 253 23.07
56 3:07,15 206 24,81 5:21,65 254 23,01
57 3:06,08 207 24,75 5:19,88 255 22.95
58 3:05,01 208 24,69 5:18,11 256 22.88
59 3:03,94 209 24,62 5:16,34 257 22.82
60 3:02,87 210 24,56 5:14,57 258 22.76
61 3:01,80 211 24,49 5:12,80 259 22.70
62 3:00,73 212 24,43 5:11,03 260 22.64
63 2:59,66 213 24,37 5:09,26 261 22.57
64 2:58,59 214 24,30 5:07,49 262 22.51
65 2:57,52 215 24,24 5:05,72 263 22.45
66 2:56,45 216 24,17 5:03,95 264 22.39
67 2:55,38 217 24,11 5:02,18 265 22.33
68 2:54,31 219 24,04 5:00,41 266 22.26
69 2:53,24 220 23,98 4:58,64 267 22.20
70 2:52,17 221 23,92 4:56,87 268 22.14
71 2:51,10 222 23,85 4:55,10 269 22.08
72 2:50,03 223 23,79 4:53,33 270 22.02
73 2:48,96 224 23,72 4:51,56 271 21.95
74 2:47,89 225 23,66 4:49,79 272 21.89
75 2:46,82 226 23,60 4:48,02 273 21.83
76 2:45,75 227 23,53 4:46,25 274 21.77
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Liczba
punktów

Bieg na
800 m

[min:sek]

skok w dal 
[cm]

koperta 
[sek.]

Bieg na
1500 m

[min:sek]

skok w dal 
[cm]

koperta 
[sek.]

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
77 2:44,68 228 23,47 4:44,48 275 21.71
78 2:43,61 229 23,40 4:42,71 276 21.64
79 2:42,54 230 23,34 4:40,94 277 21.58
80 2:41,47 231 23,28 4:39,17 278 21.52
81 2:40,40 232 23,21 4:37,40 279 21.46
82 2:39,33 233 23,15 4:35,63 280 21.40
83 2:38,26 234 23,08 4:33,86 281 21.33
84 2:37,19 236 23,02 4:32,09 282 21.27
85 2:36,12 237 22,96 4:30,32 283 21.21
86 2:35,05 238 22,89 4:28,55 284 21.15
87 2:33,98 239 22,83 4:26,78 285 21.08
88 2:32,91 240 22,76 4:25,01 286 21.02
89 2:31,84 241 22,70 4:23,24 287 20.96
90 2:30,77 242 22,63 4:21,47 288 20.90
91 2:29,70 243 22,57 4:19,70 289 20.84
92 2:28,63 244 22,51 4:17,93 290 20.77
93 2:27,56 245 22,44 4:16,16 291 20.71
94 2:26,49 246 22,38 4:14,39 292 20.65
95 2:25,42 247 22,31 4:12,62 293 20.59
96 2:24,35 248 22,25 4:10,85 294 20.53
97 2:23,28 249 22,19 4:09,08 295 20.46
98 2:22,21 250 22,12 4:07,31 296 20.40
99 2:21,14 251 22,06 4:05,54 297 20.34
100 2:20,07 252 21,99 4:03,77 298 20.28
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

http://www.olympic.org/sports 
 

 

SUMMER 

Archery Equestrian / Dressage Shooting 
Artistic Swimming Equestrian / Eventing Skateboarding 
Athletics  Equestrian / Jumping Sport Climbing 
Badminton  Fencing Surfing 
Baseball-Softball Football  Swimming 
Basketball Golf  Table Tennis 
Basketball 3x3 Gymnastics Artistic Taekwondo 
Beach Volleyball  Gymnastics Rhythmic Tennis 
Boxing  Handball Trampoline  
Breaking Hockey Triathlon 
Canoe Slalom  Judo Volleyball  
Canoe Sprint  Karate Water Polo  
Cycling BMX  Marathon Swimming Weightlifting  
Cycling Mountain Bike Modern Pentathlon Wrestling Freestyle 
Cycling Road  Rowing Wrestling Greco-Roman 
Cycling Track Rugby  
Diving Sailing  
 

 
 

WINTER 

Alpine Skiing  Figure skating Short Track Speed Skating 
Biathlon  Freestyle Skiing Skeleton 
Bobsleigh Ice Hockey Ski Jumping 
Cross Country Skiing Luge Snowboard  
Curling Nordic Combined Speed skating 
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  ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
Akademia Wychowania Fizycznego    Załącznik nr do umowy nr………. 
Im. Bronisława Czecha w Krakowie    z dnia…………………………….. 
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 
NIP Uczelni: 675-000-19-52 
Regon Uczelni: 000327847 
Pieczęć uczelni Adres/NIP/REGON 
 

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy 
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 30 sierpnia 2019 
Poz. 1651) kieruję na badania lekarskie 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
……………………………….                                                     ……….……………..…………..………………..  
data urodzenia  PESEL   

 (w przypadku braku numeru PESEL rodzaj, seria i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 
kandydat/a (ki) na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 

W trakcie studiów w szkole wyższej na kierunku Wychowanie Fizyczne/Sport/Kultura Fizyczna Osób 
Starszych/Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych/Kultura Fizyczna w Służbach Mundurowych*, 
wyżej wymieniony(a) będzie 

uczestniczył(ła):  
 w programowych zajęciach wychowania fizycznego wymagających wzmożonego wydatku 

energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym.  
 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje zawarte 
w niniejszym skierowaniu są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem  
 
 
 
 
Data wystawienia skierowania pieczątka lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie 

lekarskie oraz własnoręczny podpis 

*niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
Akademia Wychowania Fizycznego    Załącznik nr do umowy nr………. 
Im. Bronisława Czecha w Krakowie    z dnia…………………………….. 
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 
NIP Uczelni: 675-000-19-52 
Regon Uczelni: 000327847 
Pieczęć uczelni Adres/NIP/REGON 
 

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy 
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 30 sierpnia 2019 
Poz. 1651) kieruję na badania lekarskie 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
……………………………….                                                     ……….……………..…………..………………..  
data urodzenia  PESEL   

 (w przypadku braku numeru PESEL rodzaj, seria i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 
kandydat/a (ki) na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

na Wydziale Turystyki i Rekreacji 
 

W trakcie studiów w szkole wyższej na kierunku Turystyka i Rekreacja/Turystyka Przygodowa/Zarządzanie 
Rekreacją i Rozrywką*, wyżej wymieniony(a) będzie 

1. uczestniczył(ła):  
 w zajęciach wymagających sprawności psychofizycznej (narządu ruchu i narządów zmysłów);  
 praktykach zawodowych; 

2. narażony(a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia:  

 czynniki psychofizyczne: praca w wymuszonej pozycji ciała, dźwiganie, przeciążenia, obciążenie 
wysiłkiem fizycznym; 

 czynniki biologiczne: czynniki alergizujące (lateks);  
 czynniki chemiczne: środki dezynfekujące powierzchnie oraz skórę. 

 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje zawarte 
w niniejszym skierowaniu są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem  
 
 
 
 
Data wystawienia skierowania pieczątka lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie 

lekarskie oraz własnoręczny podpis 

*niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
Akademia Wychowania Fizycznego    Załącznik nr do umowy nr………. 
Im. Bronisława Czecha w Krakowie    z dnia…………………………….. 
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 
NIP Uczelni: 675-000-19-52 
Regon Uczelni: 000327847 
Pieczęć uczelni Adres/NIP/REGON 
 

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy 
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 30 sierpnia 2019 
Poz. 1651) kieruję na badania lekarskie 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
……………………………….                                                     ……….……………..…………..………………..  
data urodzenia  PESEL   

 (w przypadku braku numeru PESEL rodzaj, seria i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 
kandydat/a (ki) na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 
 

W trakcie studiów w szkole wyższej na kierunku Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie wyżej wymieniony(a) 
będzie 

1. uczestniczył(ła):  
 w zajęciach wymagających sprawności fizycznej;  
 w zajęciach klinicznych i praktykach zawodowych, realizowanych w podmiotach leczniczych, w 

ramach kształcenia fizjoterapeutów, gdzie wymagana jest wzrokowa, słuchowa i palpacyjna ocena 
pacjenta/ klienta. 

2. narażony(a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia:  

 czynniki fizyczne: praca w wymuszonej pozycji ciała, dźwiganie, przeciążenia, obciążenie wysiłkiem 
fizycznym 

 czynniki fizyczne: promieniowanie elektromagnetyczne: ultrafioletowe (UV), podczerwone (IR), 
widzialne, laserowe; ultradźwięki, pole elektromagnetyczne niskiej i wielkiej częstotliwości, prądy o 
stałym i zmiennym kierunku a także o różnej częstotliwości 

 czynniki biologiczne: czynniki alergizujące (lateks); czynniki biologiczne – materiał biologiczny 
zakaźny przekazywany drogą kropelkową, możliwy kontakt z krwią; 

 czynniki chemiczne: środki dezynfekujące powierzchnie oraz skórę. 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje zawarte 
w niniejszym skierowaniu są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem  
 
 
 
 
Data wystawienia skierowania pieczątka lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie 

lekarskie oraz własnoręczny podpis 

*niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
Akademia Wychowania Fizycznego Załącznik nr do umowy nr……….
Im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia……………………………..
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78
NIP Uczelni: 675-000-19-52
Regon Uczelni: 000327847
Pieczęć uczelni Adres/NIP/REGON
 

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r., w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy 
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 30 sierpnia 
2019 Poz. 1651) kieruję na badania lekarskie
……………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)
……………………………….                                                     ……….……………..…………..………………..
data urodzenia PESEL 

(w przypadku braku numeru PESEL rodzaj, seria i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

kandydat/a (ki) na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej

W trakcie studiów w szkole wyższej na kierunku Terapia Zajęciowa I / II* stopnia wyżej wymieniony(a) będzie
1. uczestniczył(ła): 

• w zajęciach wymagających sprawności fizycznej; 
• w zajęciach klinicznych i praktykach zawodowych, realizowanych w podmiotach leczniczych, w 

ramach kształcenia terapeutów zajęciowych, gdzie wymagana jest wzrokowa, słuchowa 
i palpacyjna ocena pacjenta/klienta.

2. narażony(a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia: 

• czynniki fizyczne: praca w wymuszonej pozycji ciała, dźwiganie, przeciążenia, obciążenie 
wysiłkiem fizycznym

• czynniki biologiczne: czynniki alergizujące (lateks); czynniki biologiczne – materiał biologiczny 
zakaźny przekazywany drogą kropelkową

• czynniki chemiczne: środki dezynfekujące powierzchnie oraz skórę.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje 
zawarte w niniejszym skierowaniu są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem 

Data wystawienia skierowania pieczątka lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie 
lekarskie oraz własnoręczny podpis

*niewłaściwe skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
Akademia Wychowania Fizycznego    Załącznik nr do umowy nr………. 
Im. Bronisława Czecha w Krakowie    z dnia…………………………….. 
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 
NIP Uczelni: 675-000-19-52 
Regon Uczelni: 000327847 
Pieczęć uczelni Adres/NIP/REGON 
 
 

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r., w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy 
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 30 sierpnia 2019 
Poz. 1651) kieruję na badania lekarskie 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
……………………………….                                                     ……….……………..…………..………………..  
data urodzenia  PESEL   

 (w przypadku braku numeru PESEL rodzaj, seria i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

kandydat/a (ki) na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  
na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 

 
W trakcie studiów w szkole wyższej na kierunku Kosmetologia I / II* stopnia wyżej wymieniony(a) będzie 

5. uczestniczył(ła):  
 w zajęciach wymagających sprawności fizycznej;  
 w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, gdzie wymagana jest wzrokowa, słuchowa 

i palpacyjna ocena klienta. 
6. narażony(a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia:  
 czynniki psychofizyczne: praca w wymuszonej pozycji ciała, przeciążenia, obciążenie wysiłkiem 

fizycznym, praca w długotrwałej koncentracji wzrokowej 
 czynniki fizyczne: praca w nadmiernym sztucznym oświetleniu; promieniowanie elektromagnetyczne: 

ultrafioletowe (UV), podczerwone (IR), widzialne, laserowe; ultradźwięki 
 czynniki biologiczne: czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks); czynniki biologiczne – materiał 

biologiczny zakaźny przekazywany drogą kropelkową, możliwy kontakt z krwią; 
 czynniki chemiczne: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne, 

kwasy, zasady oraz inne substancje chemiczne; związki nieorganiczne (np. kwasy, zasady, sole 
nieorganiczne, tlenki metali i niemetali); rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, ksylen, toluen, octan 
etylu, aceton, eter etylowy); środki dezynfekujące powierzchnie oraz skórę. 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje zawarte 
w niniejszym skierowaniu są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem  
 
 
 
 
Data wystawienia skierowania pieczątka lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie 

lekarskie oraz własnoręczny podpis 

*niewłaściwe skreślić 
 
 

 
 

Akademia Wychowania Fizycznego    Załącznik nr do umowy nr………. 
Im. Bronisława Czecha w Krakowie    z dnia…………………………….. 
31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 
NIP Uczelni: 675-000-19-52 
Regon Uczelni: 000327847 
Pieczęć uczelni Adres/NIP/REGON 
 

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r., w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów 
i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 
z 30 sierpnia 2019 Poz. 1651) kieruję na badania lekarskie 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
……………………………….                                                     ……….……………..…………..……………….. 
data urodzenia  PESEL   

 (w przypadku braku numeru PESEL rodzaj, seria 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

kandydat/a (ki) na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  
na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 

 
W trakcie studiów w szkole wyższej na kierunku Kosmetologia I / II* stopnia wyżej wymieniony(a) będzie 

1. uczestniczył(ła):  
• w zajęciach wymagających sprawności fizycznej;  
• w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, gdzie wymagana jest wzrokowa, słuchowa 

i palpacyjna ocena klienta. 
2. narażony(a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia:  
• czynniki psychofizyczne: praca w wymuszonej pozycji ciała, przeciążenia, praca w długotrwałej 

koncentracji wzrokowej 
• czynniki fizyczne: praca w nadmiernym sztucznym oświetleniu; promieniowanie 

elektromagnetyczne: ultrafioletowe (UV), podczerwone (IR), widzialne, laserowe; ultradźwięki 
• czynniki biologiczne: czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks); czynniki biologiczne – 

materiał biologiczny zakaźny przekazywany drogą kropelkową, możliwy kontakt z krwią; 
• czynniki chemiczne: środki dezynfekujące powierzchnie oraz skórę. 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje 
zawarte w niniejszym skierowaniu są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem  
 
 
 
 
Data wystawienia skierowania pieczątka lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie 

lekarskie oraz własnoręczny podpis 

*niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 
 
............................................................................... 
 Nazwisko i imię 
 
............................................................................... 
Seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 
.................................................... 
 Nr PESEL 

 
 

UPOWAŻNIENIE 
 
W związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2021/2022 

w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie upoważniam  

………………………………………………………………. (imię i nazwisko) Nr PESEL 

…………………………….legitymującego się dowodem osobistym (paszportem) nr 

…………………………….wydanym przez …………………….…………………..….. do: 

• złożenia moich dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i odebrania 
zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu* 

• odebrania moich dokumentów z Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej* 
• dokonania w moim imieniu potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia wymaganych 

dokumentów, podpisania umowy o studia*. 
 
 
....................................................... 
 czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 9  

Kraków, dnia……………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(podpisana) ............................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

oświadczam, iż w toku dotychczasowej nauki uzyskałem efekty kształcenia umożliwiające 

mi podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w AWF Kraków, 

opisane w informatorze dla kandydatów. 

Ukończyłem/am  studia pierwszego stopnia, rozpoczęte w roku………………, w: 

 ...................................................................................................................................................................  
(pełna nazwa uczelni) 

na kierunku: ........................................................................................................................................... . 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z zasadami rekrutacji na studia drugiego stopnia 

kierunku Turystyka i Rekreacja, uchwalonymi przez Senat AWF w Krakowie, Dziekan 

może zobowiązać mnie do odbycia zajęć uzupełniających. Decyzja Dziekana w tej sprawie 

będzie podjęta przed podpisaniem przeze mnie umowy o studia. 

 

 …………………………………………………………… 

      (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 

 
pieczęć uczelni 

 

 

Zaświadczenie 

o średniej ocen* uzyskanej w trakcie studiów pierwszego stopnia. 

 

 

Pan (i) ………………………………………………………uzyskał(a) w czasie studiów 
pierwszego stopnia na kierunku ……………………………………….następującą średnią 
ocen ………………………… 

Stosowany w uczelni system ocen (skala ocen)……………………………………….. 

 

         ……………………………. 

Podpis i pieczęć dziekana  

 

* Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z 
przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, 
uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej 
nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 
 

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO 
 

na kierunek: 
 

 Kosmetologia/ Wychowanie Fizyczne/ Sport/Kultura Fizyczna Osób Starszych/ 
Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych* 

 studia I stopnia - licencjackie 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/a  
 

………………………………..………………………………………………….. 
 (czytelne imię i nazwisko) 

 
wybieram język:  

 
angielski/francuski/ niemiecki/ rosyjski 

 
[zakreślić odpowiedni język]  

W przypadku niezakwalifikowania się na lektorat powyższego języka, jako drugą 
ewentualność  

wybieram język: 

 angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 

[zakreślić odpowiedni język, inny niż w przypadku wyboru powyżej] 

Na egzaminie maturalnym zdawałem/am język……………………………………….. 

na poziomie ………………………………… i uzyskałem/am wynik ……………...…….  

 

………………………………….                                        ………………………………….. 

 (data)        (podpis) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 
 

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO 
na kierunek Wychowanie Fizyczne/Kultura Fizyczna Osób Starszych/Kosmetologia 

studia II stopnia - magisterskie 
 

Ja, niżej podpisany/a  
 

………………………………..………………………………………………….. 
 (czytelne imię i nazwisko) 

 
wybieram język: 

 
 angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 

 
 [zakreślić odpowiedni język]  

W przypadku niezakwalifikowania się na lektorat powyższego języka, jako drugą 
ewentualność  

wybieram język: 

angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 

[zakreślić odpowiedni język, inny niż w przypadku wyboru powyżej] 

 

 

Na studiach I stopnia ukończyłem/am kurs języka: 

 

………………………………………………………………………….. 

[podać odpowiedni język] 

na poziomie: 

A1, A2, B1, B2 

 [odpowiednie zakreślić kółkiem] 
 ……………………………….     …………………………………. 

                 (data)        (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO 
na kierunek: Turystyka i Rekreacja 

 studia I stopnia - licencjackie 
Ja, niżej podpisany/a:  

 
………..…………………………………………………………………………… 

(czytelne imię i nazwisko) 

jako język I wybieram:  

angielski/francuski/niemiecki/rosyjski  

[zakreślić odpowiedni język] 

W przypadku niezakwalifikowania się z braku miejsc do grupy powyższego języka, 
wybieram inny niż Język I w pierwszym wyborze: 

angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 
[zakreślić jeden wybrany język, inny niż powyżej] 

 
Jako język II wybieram język:  

angielski/francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski/włoski 

[zakreślić odpowiedni języków] 

 

W przypadku niezakwalifikowania się z braku miejsc do grupy powyższego języka, 
wybieram język: 

angielski/francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski/włoski 
 [zakreślić jeden wybrany język, inny niż powyżej] 

 

Na egzaminie maturalnym zdawałem/am język ……………………………………... 

na poziomie ………………………… i uzyskałem/am wynik………………………… 

 

……………………….          ……………………………. 

            (data)                                                                                                        (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 14 

 
DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO 

na kierunek: 
 Turystyka i Rekreacja 

studia II stopnia - magisterskie 
 

Ja, niżej podpisany/a:  
 

………..…………………………………………………………………………… 
(czytelne imię i nazwisko) 

 

jako język I wybieram:  

angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 

 [zakreślić odpowiedni język] 

W przypadku niezakwalifikowania się z braku miejsc do grupy powyższego języka, 
wybieram inny niż Język I w pierwszym wyborze: 

angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 

 [zakreślić odpowiedni język, inny niż  powyżej] 

 
Na studiach I stopnia ukończyłem/am  kurs języka: 

…………………………………………………………………….. 

[podać odpowiedni język] 

Na poziomie: 

A1, A2, B1, B2 

 [odpowiednie zakreślić kółkiem] 

 

 

…….…………………………….    ……………………………………. 
                  (data)         (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 15 

 
DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO 

na kierunek: 
 Turystyka Przygodowa / Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką* 

studia I stopnia - licencjackie 
 

Ja, niżej podpisany/a:  
 

………..…………………………………………………………………………… 
(czytelne imię i nazwisko) 

 

jako język I wybieram:  

angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 

 [zakreślić odpowiedni język] 

W przypadku niezakwalifikowania się z braku miejsc do grupy powyższego języka, 
wybieram inny niż Język I w pierwszym wyborze: 

angielski/francuski/niemiecki/rosyjski 

 [zakreślić odpowiedni język, inny niż  powyżej] 

 
Na egzaminie maturalnym zdawałem/am język ……………………………………..... 

na poziomie ………………………… i uzyskałem/am wynik………………………… 

 

 

 

 

…….…………………………….    ……………………………………. 
                  (data)         (podpis) 

 
* niepotrzebne skreślić  



93

Powrót do spisu treści

 

93 
 

ZAŁĄCZNIK NR  16 
 
 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTU 
W PIERWSZYM SEMESTRZE 

 
 

na kierunku Kosmetologia 
studia I stopnia – licencjackie – stacjonarne  

 
 

Ja niżej podpisany/a 
 

.................................................................................................... . 
(czytelnie imię i nazwisko) 

 
Wybieram: [zakreślić odpowiedni przedmiot z każdej pary]: 

 
1. Wirusologia / Epidemiologia     

2. Kultura bycia i języka / Sztuka dialogu    

3. Estetyka i sztuka / Plastyka   

4. Taniec towarzyski / Taniec ludowy  

 
 
 

jako przedmiot do wyboru realizowany w semestrze pierwszym roku 

akademickiego ............................. 
 
 
 

…………………  …………………………………….…. 
(data)      (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR  17 
 
 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTU 
W PIERWSZYM SEMESTRZE 

 
 

na kierunku Kosmetologia 
studia II stopnia – magisterskie – stacjonarne  

 
 

Ja niżej podpisany/a 
 

.................................................................................................... . 
(czytelnie imię i nazwisko) 

 
Wybieram: [zakreślić odpowiedni przedmiot z każdej pary]: 

 
1. Aromaterapia / Sensoryka i środki zapachowe     

2. Profilaktyka przeciążeń ukł. ruchu w pracy kosmetologa /  
Ćw. kompensacyjno-korekcyjne  

 
 
 

jako przedmiot do wyboru realizowany w semestrze pierwszym roku 

akademickiego ............................. 
 
 
 
 

…………………  …………………………………….…. 
(data)      (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR  18 

 

 
...............................................................  
Nazwisko i imię  
 
...............................................................  
Seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość  
 
...............................................................  
Nr PESEL  
 

 

 
OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU STUDIÓW 

 
 
 
W związku z zakwalifikowaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w roku akademickim 
 
…………………………………….. na studia jednolite magisterskie / pierwszego / drugiego / trzeciego* 
 
stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na kierunku  
 
..................................................................................................................................................... ,  
 
w trybie stacjonarnym / niestacjonarnym*  
 
oświadczam, że studia te podejmuję.  
 
Jest to mój pierwszy / drugi* kierunek studiów  
 
 
 
 
 
.......................................................................  
                własnoręczny podpis kandydata 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


