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Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 MODUŁ I - NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA 

(Zadanie 1) 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Celem realizacji zadania 1, w ramach modułu I jest realizacja nowych programów kształcenia, 

dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych. Metody, narzędzia oraz cele kształcenia 

dostosowane są do nowych wyzwań z zakresu wiedzy zawodowej oraz do coraz większych wymogów 

w zakresie zawodowych umiejętności praktycznych wymuszanych przez zmieniającą się gospodarkę, 

rynki pracy, oraz spełniania przez absolwentów coraz wyższych kryteriów kompetencyjnych 

oczekiwanych przez współczesne instytucje, organizacje i firmy zatrudniające absolwentów.  

W ramach projektu POWR.03.05.00-00-7115/17 opracowanego i realizowanego przez Akademię 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uruchamiane jest 5 nowych specjalności.  

Realizacja modułu I obejmuje wszystkie wydziały Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 

§ 2 

Zakres wsparcia. Specjalności objęte szczegółowymi zasadami rekrutacji i uczestnictwa w realizacji 

zadania 1 w ramach modułu I. 

1. Podologia  

Specjalność dedykowana jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku 

Kosmetologia. Czas trwania specjalności wynosi 4 semestry (160 godz. zajęć, 150 godz. praktyki 

zawodowej). Kształcenie objęte będą roczniki 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022. 

2. Trener personalny 

Specjalność dedykowana jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Sport. 

Czas trwania specjalności wynosi 4 semestry (150 godz. zajęć, 100 godz. praktyki zawodowej).  

Kształceniem objęte będą roczniki 2019/2021 , 2020/2022  



 

 

Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 

POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 
51-612 Wrocław 

Biuro Projektu 
Pawilon P3, pok. 109 

e-mail: zpk@awf.wroc.pl 
2 

3. Pedagogika lecznicza 

Specjalność dedykowana jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

Wychowanie Fizyczne. Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry (230 godz. zajęć i 120 godz. 

praktyki pedagogicznej). Kształcenie objęte będą roczniki 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 

4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

Specjalność dedykowana jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

Wychowanie Fizyczne. Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry (230 godz. zajęć i 120 godz. 

praktyki pedagogicznej). Kształcenie objęte będą roczniki 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 

5. Gerokinezjologia 

Specjalność dedykowana jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku 

Wychowanie Fizyczne. Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry (230 godz. zajęć i 120 godz. 

praktyki pedagogicznej). Kształceniem objęte będą roczniki 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w module I. 

1. Wdrożenie i realizacja programów kształcenia objętych przedmiotowym projektem odbywa się 

zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018, poz. 1669),  

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. z 28.09.2018 r. poz. 1861 ) oraz Statutem Akademii Wychowania Fizycznego 

we  Wrocławiu.   

2. Nowe specjalności zostały utworzone zgodnie z uchwałami Rad Wydziałów: 

1) uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 27-09-2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

w sprawie  powołania nowych specjalności na kierunku Wychowanie Fizyczne (Edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika lecznicza, Gerokinezjologia) 

2) aneks z dnia 13 września 2018 r. do uchwały nr 26 /2017/18  Rady Wydziału Fizjoterapii 

w sprawie przyjęcia przedmiotów do wyboru oraz ścieżek specjalizacyjnych (Podologia) 

3) uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r.  Rady Wydziału Nauk o Sporcie w sprawie 

zatwierdzenia specjalności Trener Personalny (realizacja specjalności od roku akademickiego 

2019/2020) 

3. Warunki uczestnictwa i tryb rekrutacji studentów do kształcenia w specjalnościach wymienionych 

w części I, w roku akademickim 2018/2019 określają Zarządzenia Dziekanów: 
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1) zarządzenie nr 2 /2018/2019 Dziekana Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zapisów na zajęcia 

(Podologia) 

2) zarządzenie nr 19/2018/2019 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie naboru na 

specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie (Edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika lecznicza) 

3) Zarządzenie Nr 21/2018/2019 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie naboru na 

specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału 

Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019 (Gerokinezjologia) 

4. Warunki i tryb rekrutacji studentów do kształcenia w specjalnościach wymienionych w punkcie I 

na lata akademickie 2019/2020 i 2020/2021 określą odpowiednie Zarządzenia Dziekanów 

Wydziałów.  

5. Studenci studiujący na specjalnościach wskazanych w części I niniejszych Zasad są zobowiązani do 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 5) oraz oświadczenia (załącznik nr 7) 

i  złożenia ich osobie prowadzącej zajęcia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kształcenia na wybranej 

specjalności.  

6. Studenci/absolwenci, którzy zakończyli kształcenie w ramach niniejszego projektu, mają 

obowiązek przekazania do Biura Projektu zaświadczenie o kontynuowaniu kształcenia (na studiach 

II lub III stopnia) lub podjęciu zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia. 

Obowiązek ten dotyczy zatrudnienia rozumianego jako: 

a)  umowa o pracę na okres min. 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, 

b) umowa cywilnoprawna, 

c) rozpoczęcie działalności gospodarczej na okres co najmniej 3 miesięcy. 

7. Udział w kształceniu organizowanym w ramach projektu nie zwalnia zakwalifikowanych 

studentów z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta opisanych w 

Regulaminie Studiów AWF we Wrocławiu. 

8. Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniona jest dostępność architektoniczna sal 

dydaktycznych oraz  możliwość indywidualnego ubiegania się o dostosowanie form oraz terminów 

zaliczeń i egzaminów. 

 

 


