Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 33
Senatu AWFiS z dnia 20.12.2018 r.

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
obowiązują następujące zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023:
1. Kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego:
1) na kierunek wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja uzyskują
maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby,
które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym
rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację;
2) na kierunek fizjoterapia i terapia zajęciowa z przedmiotów biologia, fizyka, chemia
uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają
wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku
kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.
2. Podstawą uzyskania wymienionych w pkt. 1 uprawnień jest dokument wydany przez
główny komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym,
stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach
centralnych.
3. Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu
laureata lub finalisty olimpiad.
4. Kandydatów na studia w AWFiS w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja
Kandydatów (IRK).
5. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:
1) prawidłowo dokonana rejestracja;
2) ocena stanu zdrowia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak
przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na wybranym kierunku, wystawione
przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1144 ze zm.) lub innym
równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;
3) wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości
określonej w § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861);
4) złożenie kompletu dokumentów, określonych w obowiązującej dla danego
roku akademickiego uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na poszczególne kierunki.

