Lista rankingowa Wychowanie Fizyczne
Studia: Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie, stacjonarne
Data publikacji: 28.08.2020
Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20 punktów zostali zakwalifikowani na I rok studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne,
studia licencjackie, stacjonarne; zobowiązani są w terminie od 31.08.2020 do 04.09.2020 w godzinach 10:00-14:00 pokój 108A
dostarczyć oryginały następujących dokumentów,
UWAGA – liczy się data dostarczenia dokumentów do Komisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego
a) oryginał wydrukowanego z IRK i podpisanego podania o przyjęcie na studia;
b) kserokopię:
- świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (wraz z oryginałem do wglądu);
- świadectwa dojrzałości i kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (wraz z oryginałem do wglądu);
- świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty (wraz z oryginałem do wglądu);
- świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie
na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2018r. poz.1457 i 1560);
- świadectwa i kserokopia innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4 (wraz z
oryginałem do wglądu);
- świadectwa lub kserokopia dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie
na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (wraz z oryginałem do wglądu);
- świadectwa lub kserokopia innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie
przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. (wraz z oryginałem do wglądu);
c) oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie 85 złotych,
d) oryginał zaświadczenia lekarskiego (wydanego WYŁĄCZNIE przez lekarza medycyny pracy) stwierdzającego zdolność
kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS,
f) obowiązkowe jest wgranie do systemu podczas rejestracji internetowej fotografii. Fotografia musi być zgodna z wymogami
stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie fotografii innej niż określonej wymogami
dla dowodów osobistych.
g) oryginał zaświadczenia stwierdzającego posiadanie klasy mistrzowskiej lub pierwszej, wydany na oryginalnym druku, podpisany
przez prezesa lub dyrektora sportowego związku; opatrzony pieczęcią (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji –
dotyczy kierunków: wychowanie fizyczne oraz sport, studia stacjonarne). W zespołowych grach sportowych zamiast
dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria klasyfikacyjne:
- aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie
mistrzowskiej,
- aktualny udział w rozrywkach ekstraligi/superligi,
- medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzowski Polski w kategorii junior/ młodzieżowiec.
Określenie terminu „w ciągu pięciu dni roboczych” oznacza datę wpłynięcia i zarejestrowania dokumentów przez
komisję rekrutacyjną (nie jest istotna data stempla pocztowego)
Kolejna zaktualizowana wersja listy osób zakwalifikowanych na I rok na kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie,
stacjonarne opublikowana zostanie na stronie internetowej Uczelni dnia 04.09.2020.

