Załącznik do Uchwały Senatu nr 1/09/2019
WSWFiT w Białymstoku
z dnia 09.09.2019
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej
dalej Ustawą) oraz na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (zwanym dalej Statutem) Senat Wyższej Szkoły
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku uchwala:

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Przyjęcie na studia następuje przez:
1) rekrutację,
2) potwierdzenie efektów uczenia się,
3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej,
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.
2. W roku akademickim 2020/2021 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku przeprowadzi rekrutację na:
1) studia I-go stopnia (licencjackie): stacjonarne i niestacjonarne, na kierunek:
Wychowanie Fizyczne,
2) studia II-go stopnia (magisterskie): niestacjonarne, na kierunek: Wychowanie Fizyczne.
3) Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie:
1) na studia I-go stopnia: wyników świadectwa maturalnego,
2) na studia II-go stopnia: uzyskanego dyplomu studiów I-go stopnia.
4) Limit miejsc na studiach wynosi:
1) studia I-go stopnia, kierunek Wychowanie Fizyczne - 120 miejsc (łącznie dla obu
systemów kształcenia: stacjonarnego i niestacjonarnego),
2) studia II-go stopnia, kierunek Wychowanie Fizyczne - 120 miejsc (studia
niestacjonarne).
5) Termin składania dokumentów:

1) studia I-go stopnia - do 17 lipca 2020 r.,
2) studia II-go stopnia - do 25 września 2020 r.
3) studia I-go stopnia – rekrutacja uzupełniająca do 18 września 2020 r.
6) Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w terminach:
1) studia I-go stopnia – 20 lipca 2020 r.
2) studia II-go stopnia - 28 września 2020 r.
3) studia I-go stopnia – rekrutacja uzupełniająca do 21 września 2020 r.
7) Absolwent studiów I-go stopnia w WSWFiT w Białymstoku składa dokumenty
rekrutacyjne na studia II-go stopnia po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów I-go
stopnia. W przypadku kontynuacji studiów w WSWFiT zostanie zwolniony z opłaty
wpisowego.

II. REKRUTACJA NA STUDIA I-GO STOPNIA
§2
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I-go stopnia dostarczają do Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej komplet niezbędnych dokumentów do dnia 17 lipca 2020 roku (do
18 września 2020 r. w przypadku rekrutacji uzupełniającej) oraz wnoszą opłatę
rekrutacyjną w wysokości 80 zł (w momencie złożenia dokumentów).
2. Wymagane są następujące dokumenty:
 ankieta osobowa, dostępna na stronie internetowej Uczelni,
 świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 świadectwo dojrzałości,
 zaświadczenie lekarskie (kandydaci zgłaszają się na badania lekarskie ze skierowaniem,
które otrzymają na Uczelni do dowolnej Poradni Medycyny Pracy),
 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie
na odwrocie oraz zdjęcie w postaci elektronicznej (na płytce CD) o rozmiarach 20 mm x
25 mm,
 własnoręczne oświadczenie o umiejętności pływania lub karta pływacka,
 w przypadku posiadania klas sportowych oraz szczególnych osiągnięć sportowych
zaświadczenie pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych,

 ewentualnie dokumenty potwierdzające działalność w kulturze fizycznej lub
turystyce/legitymacje instruktorskie, patenty i inne uprawnienia,
 dowód opłaty rekrutacyjnej.
§3
1. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia stacjonarne lub niestacjonarne jest miejsce
kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez kandydatów liczbę
punktów.
2. Do postępowania rekrutacyjnego na studiach I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
brane są pod uwagę:
1) badania lekarskie - badania lekarskie stanowią pierwszy etap postępowania
kwalifikacyjnego. Ich negatywny wynik dyskwalifikuje kandydata. W szczególnych
przypadkach Poradnia Medycyny Pracy może skierować kandydata na badania
szczegółowe w specjalistycznych placówkach służby zdrowia,
2) punkty za świadectwo dojrzałości,
3) punkty za ocenę z wychowania fizycznego,
4) własnoręczne
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W przypadku, kiedy kandydat nie umie pływać - zobowiązanie do uzupełnienia braku
do chwili rozpoczęcia roku akademickiego,
5) punkty za posiadane kwalifikacje sportowe.
3. Zasady punktacji.
Każdy z kandydatów może uzyskać maksymalnie 28 punktów:
1) od 1 do 10 punktów za posiadanie klasy sportowej lub innych uprawnień w zakresie
kultury fizycznej i turystyki,
2) do 12 punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości,
3) do 6 punktów za ocenę z wychowania fizycznego.
4. Kandydaci, którzy przedłożą dokument potwierdzający posiadanie określonej klasy
sportowej (minimum III klasą sportową lub udział w rozgrywkach minimum III ligi
w dyscyplinie objętej egzaminem sprawności fizycznej) lub udział w imprezach
sportowych najwyższej rangi (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa
Europy, Mistrzostwa Polski), niezależnie od tego kiedy zostały one uzyskane lub miały
miejsce, otrzymają dodatkowe punkty do listy rankingowej.
5. Informację o wyniku rekrutacji można uzyskać w dziekanacie Uczelni.
§4

1. Oprócz opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 osobny przyjęte na studia wnoszą
opłatę jednorazową (wpisowe) w wysokości 500 złotych w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników rekrutacji.
2. Brak potwierdzenia wpłaty opłaty wpisowej spowoduje skreślenie z listy osób przyjętych.
3. Opłaty: rekrutacyjna i wpisowa nie podlegają zwrotowi.

III. REKRUTACJA NA STUDIA II-GO STOPNIA
§5
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II-go stopnia dostarczają do Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej komplet niezbędnych dokumentów do dnia 25 września 2020 roku
oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł (w momencie złożenia dokumentów).
2. Wymagane są następujące dokumenty:
 ankieta osobowa, dostępną na stronie internetowej Uczelni
 dyplom ukończenia studiów I-go stopnia,
 suplement do dyplomu,
 legitymacje instruktorskie,
 zaświadczenie lekarskie (kandydaci zgłaszają się na badania lekarskie ze skierowaniem
otrzymanym na Uczelni do dowolnej Poradni Medycyny Pracy),
 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie
na odwrocie oraz zdjęcie w postaci elektronicznej (na płytce CD) o rozmiarach 20 mm x
25 mm.
§6
1. Na studia II-go stopnia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia na kierunku
Wychowanie Fizyczne I-go stopnia lub inne studia I-go stopnia, w trakcie których
uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (np. studia pedagogiczne).
Kryterium rekrutacji na studia II-go stopnia jest kolejność złożenia kompletu wymaganej
dokumentacji.
2. Termin składania kompletu dokumentów na studia II-go stopnia to 25 września 2020 roku.
3. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje wyeliminowany
z postępowania rekrutacyjnego.
4. Informację o wyniku rekrutacji można uzyskać w dziekanacie Uczelni.

§7
1. Oprócz opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1 osoby przyjęte na studia II-go
stopnia wnoszą opłatę jednorazową (wpisowe) w wysokości 500 złotych w ciągu 7 dni od
dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
2. Absolwenci studiów I-go stopnia w WSWFiT w Białymstoku są zwolnieni z jednorazowej
opłaty wpisowej.
4. Brak potwierdzenia wpłaty opłaty wpisowej spowoduje skreślenie z listy osób przyjętych
5. Opłaty: rekrutacyjna i wpisowa nie podlegają zwrotowi.
6. Absolwenci studiów I-go stopnia innych niż realizowanych w WSWFiT w Białymstoku,
u których Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stwierdzi różnice programowe wynikające
z toku studiów, zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych oraz wniesienia
dodatkowej opłaty za uzupełnienie tych różnic zgodnie z Regulaminem Opłat
obowiązującym w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.

