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Załącznik nr 2 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 II – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Celem realizacji modułu II jest wyposażenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

w  wiedzę oraz kompetencje zawodowe i językowe przydatne w aktywności zawodowej po zakończeniu 

kształcenia. W ramach modułu II realizowane są trzy zadania: 

1) organizacja i przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów (zadanie 2) 

2) podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunku TiR oraz kompetencji językowych 

studentów kierunków TiR, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia, WF (zadanie 3); 

3) podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunków Sport, WF, Fizjoterapii (zadanie 4); 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

I. Bilans kompetencji studentów 

1. Celem zadania jest zbadanie stopnia rozwoju określonych kwalifikacji i  poszerzenia kompetencji 

studentów/tek uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach  modułu II (zadanie 3 oraz 

zadanie 4).   

2. Każdy student/ka zostanie poddany/a badaniu dwukrotnie: na wstępie – przed przystąpieniem do 

pierwszej formy wsparcia oraz na zakończenie zadania, co pozwoli określić stan kompetencji w  wyniku 

realizacji zadania, 

3. Bilans kompetencji studentów oraz monitoring losu absolwentów będzie prowadził Specjalista 

ds.   badania kompetencji przez co najmniej 12 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

II.  Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja  

1. Kursy przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków. Pierwszeństwo w 

zapisach mają studenci 3 roku studiów I stopnia i 2 roku studiów II stopnia kierunku Turystyka 

i  Rekreacja. 

2. W projekcie przewidziano  trzy edycje kursów. Pierwsza edycja rozpocznie się w semestrze letnim roku 

akademickiego 2018/2019. 

3. Zakres tematyczny kursów  

a) Animator czasu wolnego 

b)  Pilot wycieczek turystycznych 

c)  Instruktor  turystyki kwalifikowanej 

d) Instruktor turystyki aktywnej  

e)  Instruktor survivalu  

f) Kurs skiturowo-lawinowy 

g) Narciarstwo zjazdowe adaptowane 

h) Sternik motorowodny 

i) Przewodnik terenowy po Dolnym Śląsku 

j) Operator ściany wspinaczkowej  
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k) Instruktor wspinaczki skalnej 

III. Podnoszenie kompetencji językowych studentów kierunków TiR, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia, WF  

1. Kursy dedykowane są do studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków.  

2.  W projekcie przewidziano  trzy edycje kursów. Pierwsza edycja rozpocznie się w semestrze letnim roku 

akademickiego 2018/2019. 

3. Zakres tematyczny szkoleń 

a) Kurs języka angielskiego  

b) Kurs języka niemieckiego 

IV. Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunków Sport, WF, Fizjoterapia  

1. W kursach mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych wszystkich kierunków, posiadający 

specjalistyczną wiedzę umożliwiająca rozpoczęcie szkolenia. 

2. W projekcie przewidziano 3 edycje kursów, z wyjątkiem szkolenia OTM dla którego przewidziano 

2  edycje. Pierwsza edycja rozpocznie się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. 

3. Zakres tematyczny szkoleń 

a) Metoda Dobrego Startu kurs I i II stopnia 

b) Teoria Piłek edukacyjnych Eduball 

c) Warsztaty rozwoju kompetencji psychospołecznych 

d) Psychomotoryka 

e) Geronto-psychomotoryka 

f) Trener Przygotowania Motorycznego  

g) Instruktor gier rekreacyjnych 

h) Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth 

 

§ 3 

Szczegółowe zasady rekrutacji i organizacja uczestnictwa studentów w szkoleniach: 

1. Zadania rekrutacyjne, zapewniające udział studentów w szkoleniach realizuje Komisja Rekrutacyjna 

w  składzie: 

a) Kierownik projektu, 

b) Koordynator szkoleń/osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny, 

c) Przedstawiciel samorządu studenckiego 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) wypełnienie i złożenie przez kandydatów/kandydatki formularza rekrutacyjnego (załącznik 2.1 do 

niniejszego regulaminu) wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu 

b) weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną 

c) utworzenie listy rankingowej i rezerwowej 

d) poinformowanie kandydatów/kandydatki o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie 

e) wstępny bilans kompetencji 

3. W projekcie przyjęto następujące kryteria rekrutacyjne: 

a) kryteria społeczne:  

 Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1 punkt,  

 Posiadanie Karty Dużej Rodziny przysługującej rodzinom z co najmniej trójką dzieci – 1 punkt.  

 Zamieszkanie w gminie wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkańców – 1 punkt 

b) kryteria premiujące za wyniki w nauce, zaangażowanie naukowe i aktywność w ramach społeczności 

akademickiej : 
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 średnia ważona z ocen z semestru poprzedzającego semestr, w którym student ubiega się o wsparcie 

w  ramach projektu : 

Średnia ocen  Przyznane punkty  

         - 3.00  1 

3.01 – 3.50  2 

3.51 – 4.00  3 

4.01 – 4.50  4 

4.51 – 5.00  5 

 kryterium organizacyjne: zaangażowanie w rozwój uczelni:. koła naukowe, związek sportowy, samorząd 

studentów, organizacje studenckie -  1 punkt za każdą formę aktywności   

 kryterium naukowe: uczestnictwo w projektach naukowych - 2 punkty, publikacje – 2 punkty, 

uczestnictwo w konferencjach - 1 punkt. 

c) dodatkowe kryteria określające szczegółowe warunki dostępu do danego kursu, szkolenia:  odpowiednie 

wykształcenie, posiadana przez uczestnika/uczestniczkę wiedza umożliwiająca rozpoczęcie szkolenia, 

minimalne wymagania zdrowotne (kryteria ustalane indywidualnie przy każdym kursie/grupie kursów). 

d) Weryfikacja spełniania w/w warunków odbędzie się na podstawie m.in. wiadomości z systemu 

dziekanatowego, zaświadczeń lekarskich. 

4. Od wyników rekrutacji kandydatowi/kandydatce przysługuje prawo odwołania do Komisji Rekrutacyjnej. 

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji na 

temat wyników postępowania rekrutacyjnego. 

5. W sytuacji rekrutacji osób z niepełnosprawnością AWF Wrocław dokona wszelkich starań, aby umożliwić 

udział w projekcie.  

6. Procedura rekrutacji odbywa się na zasadach jawności, przejrzystości, równości szans.  

7. Po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej Kierownik projektu zatwierdza Protokół z Przebiegu Rekrutacji 

Uczestników Szkolenia, który zawiera: 

a) Skład Komisji Rekrutacyjnej, 

b) Termin rozpoczęcia i zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej, 

c) Uwagi do przebiegu rekrutacji, 

d) Lista uczestników szkoleń/szklenia  

e) Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej 

8. Dokumenty rekrutacyjne przekazywane są do Biura Projektu. 

9. Dokumentacja badania kwalifikacji i kompetencji studentów przekazywana jest do Specjalisty ds. Bilansu 

kompetencji 

10. Szkolenia prowadzone w ramach zadania 3 i 4 przebiegają w kolejnych latach realizacji projektu zgodnie 

z  Harmonogramami Szkoleń zatwierdzonymi przez Kierownika Projektu.  

11. Architektonikę zadań modułu II zawiera załącznik 2.2 do niniejszego regulaminu. 

 

 

 


