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Z życ i a U c ze l n i

Wybory n a kad en cj ę 2 0 1 2 -2 0 1 6
Kampania wyborcza trwa, znamy już skład osobowy 1 . czas prezentacji programu wyborczego każdego
Uczelnianego
Kolegium Elektorów oraz składy kandydata na rektora - do 1 5 minut.
Wydziałowych Kolegiów Elektorów.
2. czas odpowiedzi na pytania zadawane z sali przez
każdego kandydata na rektora - do 1 0 minut.
W czwartek 1 2 kwietnia o godz. 1 2.00 w Aulii odbędzie
się otwarte spotkanie kandydatów na rektora ze Kolejność wystąpień określona zostanie drogą
społecznością akademicką części warszawskiej. W ogniu losowania.
pytań do walki staną (podajemy w kolejności
alfabetycznej):
Teg o d n i a m i ęd zy g od zi n ą 1 2 . 0 0 a 1 6. 0 0 obowi ązu j ą
g od zi n y rektors ki e d l a s tu d en tów częś ci wars zaws ki ej .
prof. Marian Kowalewski
prof. Andrzej Mastalerz
Wszystkie informacje dotyczące wyborów są na bieżąco
prof. Alicja Przyłuska–Fiszer
zamieszczane na stronie AWF Warszawa, można tam
prof. Zbigniew Trzaskoma
również zobaczyć zdjęcia oraz zapoznać się
prof. Jolanta Żyśko
z biogramami kandydatów na rektora.
Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Link do strony Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawa ustaliła, że:

http://www.awf.edu.pl/page1_17.html

Wybran o n ową M i s s AWF Wars zawa

Nową pięknością Uczelni została Katarzyna Zaborska,
studentka II roku fizjoterapii. Zanim jednak impreza się
odbyła, poprzedziło ją kilka miesięcy przygotowań:
wybór kandydatek, zaplanowanie choreografii i ścieżki
dźwiękowej, przygotowanie nagłośnienia i oświetlenia,
zainteresowanie galą sponsorów i poinformowanie
w mediach. Nad całą organizacją imprezy czuwał
Samorząd Studentów.
Od początku roku akademickiego przyjmowane były
zgłoszenia kandydatek do Wyborów Miss AWF
Warszawa. Każda z nich została zakwalifikowana i wzięła
udział w preeliminacjach, w efekcie których wyłoniono
finałową 1 0. Na dziewczyny mogli głosować wszyscy
studenci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie. Przez kolejne dwa miesiące
uczestniczki przygotowywały się do Gali pod czujnym
okiem koordynatora głównego imprezy - Anny Lipińskiej.
Issue 1

Dziewczyny brały udział w sesji zdjęciowej,
przymiarkach kostiumów oraz licznych próbach, by pod
fachową opieką Elizy Kindziuk, Jakuba Piotrowicza
i Sebastiana Piotrowicza, nauczyć się układów oraz
poruszania na scenie.
Podsumowanie wszystkich starań i przygotowań miało
miejsce 8 marca 201 2 roku na Hali Gier. Wyborom, jak co
roku, towarzyszyła Loteria Charytatywna zorganizowana
we współpracy z Fundacją Mam Marzenie. Wspólnymi
siłami udało się uzbierać 6 730 zł, dzięki którym zostanie
spełnione marzenie podopiecznych Fundacji Mam
Marzenie.
Galę Miss otworzył występ Pauliny Hebel, która w 2011
roku zdobyła tytuł pierwszej vice MISS AWF Warszawa
oraz tancerzy: Elizy Kindziuk, Sebastiana Piotrowicza
i Jakuba Piotrowicza.
2Page 2
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Kandydatki zaprezentowały się w 5 wyjściach: W skład Jury Głównego weszli przedstawiciele Władz
1 . strój sportowy
uczelnianych oraz studentów AWF-u. Głośnymi owacjami
2. suknie wieczorowe
przywitano dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
3. suknie ślubne z salonu Tylko ONA
prof. Mariana Kowalewskiego, który podczas gali
4. dresy firmy Soul&Base
podziwiał występy i kandydatki na Miss AWF 201 2
5. stroje kąpielowe firmy DuoDario
w czarnej peruce afro.
Między poszczególnymi wyjściami można było obejrzeć: Oprócz Katarzyna Zaborskiej wyróżnione zostały także:
- występ Pauliny Hebel, I vice Miss AWF Warszawa 2011 ,
studentka I roku II stopnia WF Agata Goljan (I-vice MISS
w akompaniamencie Kamila Szczepańskiego
AWF Warszawa 201 2), studentka II roku WF Anna
- występ kabaretu SZCZEŚCIOPAK, w którego skład
Kwiatkowska (II-vice MISS AWF Warszawa 201 2) oraz
wchodzą studenci AWF Warszawa
studentka I roku WF Andżelika Czajkowska (MISS foto
- występ „beatboxowy” Szymona Krysiaka
i MISS publiczności 201 2)
- występ B-BOYów zespołu CATS CLAW (Tomasz
Nikodemski, Łukasz Czapski, Bartek Sawicki)
Zwycięska trójka (MISS, I-vice i II-vice MISS) 29 marca
- występ gimnastyczek Leny i Kasi Reisch
uczestniczyła w Wyborach MISS POLSKI AWF
- taniec z ogniem, w wykonaniu Kacpra Adamczewskiego w Gdańsku, na których Katarzyna Zaborska zdobyła tytuł
i Neli Fronszczyk
II-vice Miss.
- pokaz barmański: Radosława Podlaskiego
- występ zespołu Pokus

S kok n a AWF Wars zawa pod czas D n i a Otwartych D rzwi
Samorządu Studentów.
Oficjalne otwarcie Dnia Otwartych Drzwi wzbogacili
swymi występami sportowymi i artystycznymi studenci
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego:
Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz i Jakub Piotrowicz
zaprezentowali układ taneczny, Kateryna Nylypiuk
wykonała układ gimnastyczny oraz grupa Poweriser
Polska Team, zademonstrowali swoje umiejętności
poruszania
się
na
skaczących
szczudłach.

Kandydaci na studia wiążący swoją przyszłość ze
sportem, turystyką, fizjoterapią lub pielęgniarstwem
sobotę 24 marca wpisali jako ważną datę w swoim
kalendarzu. Organizowany tego dnia Dzień Otwartych
Drzwi na kampusie Uczelni przyciągnął dużą grupę
zainteresowanych studiami pierwszego i drugiego
stopnia.

W ciągu Dnia Otwartego osoby zainteresowane
rekrutacją w AWF Warszawa otrzymały szczegółowe
odpowiedzi na pytania związane z procesem rekrutacji na
nadchodzący rok akademicki, a także obejrzeli na żywo
prezentacje prawidłowego wykonania egzaminów
sprawnościowych. Temu dniu sprzyjała również piękna
pogoda i wiosenna aura. Po otrzymaniu niezbędnych
informacji, większość z przybyłych kandydatów
zdecydowała się na spacer po kampusie.

Trybuny Hali Gier, na której rozpoczęła się oficjalna
część imprezy zostały wypełnione po brzegi,
a zainteresowanych studiami w AWF Warszawa na rok
akademicki 201 2/201 3 przybywało z każdą godziną. Na
początku, jak co roku, krótkie przemowy wygłosili
Prorektor ds. Studenckich prof. Zbigniew Dziubiński oraz
przedstawiciele poszczególnych wydziałów, którzy
zaprezentowali charakterystykę studiów i program
nauczania. Nie zabrakło także informacji dotyczących
życia studenckiego, których dostarczyli członkowie
3
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P RO G RAM L L P E RAS M U S

E RAS M U S 2 0 1 1 /2 0 1 2 - s tu d en ci z zag ran i cy w s em es trze l etn i m

W dniu 24.02.201 2 odbyło się w Akademii oficjalne
spotkanie i powitanie 53 studentów-obcokrajowców z 8
krajów: Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Litwy,
Włoch, Węgier i Czech, którzy przyjechali do nas na
studia w II semestrze bieżącego roku akademickiego w ramach Programu LLP ERASMUS – na wszystkich
trzech Wydziałach warszawskiej części Uczelni.
Akademię reprezentował Prof. Zbigniew Trzaskoma,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, oraz
zespół uczelnianych koordynatorów Programu LLP
ERASMUS: mgr Katarzyna Dzioban (Wydział TiR),
mgr Barbara Fijałkowska (Wydział Rehabilitacji),
mgr Marcin Smolarczyk (Wydział WF), studentka Izabela
Pałygiewicz (Samorząd Studencki), mgr Tomasz Skiba
(koordynator uczelniany), oraz pracownicy Zespołu ds.
Współpracy z Zagranicą: mgr Joanna Przybyszewska
i mgr Maja Komorowska.
W dwu kolejnych dniach odbyły się specjalistyczne
warsztaty kulturowo-adaptacyjne dla grupy studentówcudzoziemców, zaaranżowane przez Zespół Współpracy
z Zagranicą.
Spotkanie powitalne, warsztaty oraz inne imprezy dla

studentów-gości były elementami tzw. Welcome Days
organizowanych przez studentkę Izabelę Pałygiewcz
i mgr Janinę Przybyszewską.
Należy podkreślić, iż Uczelnia nie gościła jak dotąd,
podczas pojedynczego semestru, tak licznej grupy
studentów zagranicznych skierowanych na studia
z Programu ERASMUS.
Biorąc pod uwagę również rodzimych studentów, których
Akademia wysyła za granicę, a także wykładowców
biorących udział w mobilności w ramach Programu
ERASMUS, Uczelnia nadal góruje wśród polskich
akademii wychowania fizycznego.
W tym roku akademickim gościmy w sumie 85 studentów
z zagranicy studiujących w Akademii dzięki Programowi
ERASMUS (a w ujęciu semestralnym ponad 1 00), co
w powiązaniu z tegoroczną liczbą wyjeżdżających
studentów (ponad 90), pozwala Uczelni zbliżyć się do
stanu tzw. mobilności zrównoważonej, bardzo pożądanej
w
międzynarodowej
wymianie
dydaktycznej.
nadesłał mgr Tomasz Skiba

P ROG RAM LLP E RAS M U S – P RAKTYKI ZA G RAN I C Ą
Oferta praktyki zagranicznej w Programie ERASMUS jest
skierowana w pierwszym rzędzie do tych studentów,
którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zgodne
z obranym kierunkiem studiów oraz poznać specyfikę
pracy w przyszłym zawodzie. Studenci-beneficjenci,
w ramach praktyki zagranicznej, mogą odbyć i zaliczyć
obowiązkowe praktyki studenckie - przy częściowym
pokryciu kosztów wyjazdu i pobytu za granicą
z funduszy Programu. Podstawowym warunkiem udziału
w programie praktyk zagranicznych pod egidą Programu
ERASMUS są pozytywne wyniki nauczania, dobra

Issue 1

znajomość
języka
obcego,
samodzielność
i odpowiedzialność.
Należy pamiętać, że praktyki w polskich instytucjach/
firmach/przedstawicielstwach za granicą mogą być
realizowane tylko wyjątkowo, pod warunkiem, że te
instytucje/firmy/przedstawicielstwa mają stosowny status
prawny w kraju docelowym, a językiem komunikacji nie
jest język polski.
Sprawy praktyk prowadzą i informacji udzielają: na
Wydziale Rehabilitacji - mgr Piotr Czyżewski; na
4Page 4
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Wydziale WF i Wydziale TiR – właściwi Koordynatorzy
Wydziałowi Programu ERASMUS, a w WFiS w Białej
Podlaskiej - mgr Piotr Pytasz. Pomocą służy też Zespół
Współpracy z Zagranicą.
Wszelkie dane kontaktowe, jak również niezbędne druki
i dokumenty, można znaleźć na internetowej stronie
Akademii, w sekcji Programu LLP ERASMUS.
nadesłał mgr Tomasz Skiba
Dla niezdecydowanych fotorelacja Krystyny Mainki
(studentki turystyki i rekreacji) z praktyk realizowanych
w hotelu na Teneryfie.

Kon feren cj e, s em i n ari a, wars ztaty

S em i n ari u m i Ofi cj al n e otwarci e M i ęd zywyd zi ałoweg o Laboratori u m
N eu rops ych ofi zj ol og i i

W dniu 27 marca 201 2 w naszej Uczelni odbyło się
Seminarium: „Bioelektryczna aktywność mózgu
i funkcjonalny stan umysłu sportowców jako
neuropsychofizjologiczne determinanty sukcesu” oraz
uroczyste otwarcie Międzywydziałowego Laboratorium
Neuropsychofizjologii (MLN). Wydarzenie zaszczycili
swoją obecnością: JM Rektor AWF Warszawa Profesor
Alicja Przyłuska–Fiszer, Dziekan Wydziału Turystyki
i Rekreacji, Profesor Marian Kowalewski i Kanclerz
Issue 1

mgr Tomasz Iwańczuk, przybyło wielu pracowników
i studentów naszej Uczelni. Prorektor ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej, Profesor Zbigniew
Trzaskoma witając uczestników Seminarium podziękował
wszystkim osobom, które przyczyniły się do utworzenia
MLN. Pan Prorektor wyraził zadowolenie z ponad rocznej
działalności naukowo-badawczej i intensywnego rozwoju
MLN wymieniając prowadzone w nim badania, przyjęte
przez MNiSW projekty badawcze oraz plany dalszego
rozwoju Laboratorium.
Page 5
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Po oficjalnym otwarciu Seminarium Pan Profesor Marek
Kowalczyk wygłosił wykład na temat „Struktura mózgumysł”, w którym omówił to zagadnienie w aspekcie
historycznym, tj. od czasów starożytnych do
współczesnych. Profesor Kowalczyk w ciekawy sposób,
z wykorzystaniem bardzo interesującej prezentacji
multimedialnej, zapoznał uczestników Seminarium
z biologicznymi aspektami mózgu i umysłu oraz ze
współczesnymi metodami diagnostycznym, takimi jak:
fMRI, PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna), MEG
(Magnetoencefalografia), EEG. Ponadto Profesor omówił
istotne aspekty z obszaru neuropsychofizjologii, takie
jak: czynność bioelektryczna mózgu, zakresy
częstotliwości fal mózgowych, obszary mózgu i ich
funkcje, itp. W dalszej części Seminarium dr Mirosław
Mikicin zaprezentował wyniki badań prowadzonych
w MLN w zakresie stanu umysłu i stanu mózgu
sportowców.
Podkreślił, że podstawą biologiczną
umysłu jest mózg i skierował uwagę uczestników na
subiektywny aspekt odczuć psychicznych oraz
obiektywną czynność neuronalną, pokazując na
przykładzie mapowania mózgu QEEG, w jakich stanach
umysłu sportowcy mogą optymalnie trenować,
wypoczywać i startować. Uczestnicy Seminarium mieli
okazję do dyskusji, w której mogli poszerzyć i wyjaśnić
wszystkie sporne i mniej zrozumiałe kwestie. Po
zakończeniu dyskusji kierownik MLN, dr Mirosław
Mikicin zaprosił wszystkich uczestników Seminarium na
uroczyste otwarcie Laboratorium. Panią Rektor
poproszono o przecięcie wstęgi, wzniesiono toast
lampką szampana, a następnie uczestnicy zwiedzając
Laboratorium mieli także okazję praktycznego
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zapoznania się z metodą Neurofeedback EEG oraz
możliwościami jej wykorzystania. Jedna z uczestniczek
Seminarium poddała się treningowi koncentracji.
Spotkanie przebiegło w kameralnej i bardzo
sympatycznej atmosferze. Kierownik MLN, dr Mirosław
Mikicin i pozostałe osoby bezpośrednio zaangażowane
w powstanie tego Laboratorium podkreśliły znaczenie
pierwszych inspiracji ze strony Dziekana Wydziału
Wychowania
Fizycznego,
Profesora
Henryka
Norkowskiego, a także wielką życzliwość i pomoc
Kanclerza AWF Warszawa, mgr Tomasza Iwańczuka,
w zakresie zarówno prac remontowo-budowlanych, jak
i wyposażenia MLN.
Organizatorami Seminarium byli:
Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
i Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii.

S em i n ari u m bol oń s ki e w AWF Wars zawa
Licznie zgromadzonych powitała Prorektor ds.
kształcenia i rozwoju prof. Elżbieta Hübner-Woźniak,
która po krótkim słowie wstępnym oddała głos
prelegentkom.
Wystąpienia dotyczyły niżej wymienionych tematów:
• ECTS a budowanie i weryfikacja programów kształcenia
w świetle nowych regulacji prawnych.
• ECTS – narzędzie zarządzania procesem kształcenia
i realizacji mobilności akademickiej.
• Krajowe ramy kwalifikacji oraz rola uczelni w procesie
uczenia się przez całe życie.

W piątek 20 stycznia 201 2 r. na terenie Akademii odbyło
się Seminarium bolońskie, które zgromadziło • Certyfikaty ECTS Label i DS Label – po co nam one?
uczestników z uczelni z całego kraju. Prowadzone było
przez ekspertki bolońskie: dr Ewę Misiewicz
i mgr Jolantę Urbanik powołane przez Ministra Nauki Prezentacje oraz więcej informacji można znaleźć na
i Szkolnictwa Wyższego. Tematem seminarium były stronie:
"Zasady systemu ECTS i jego stosowanie w świetle http://www.ekspercibolonscy.pl/
nowych rozporządzeń".
Issue 1
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S u kc e s y
S typen d i a M i n i s tra N au ki i S zkol n i ctwa Wyżs zeg o

S typen d i a M i n i s tra N au ki i S zkol n i ctwa Wyżs zeg o
1 3 stycznia 201 2 roku w Sali Senackiej AWF Warszawa
zostały wręczone Stypendia przyznane przez prof.
Barbarę Kudrycką Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
na
rok
akademicki
2011 /201 2.
W spotkaniu udział wzięli J.M. Rektor prof. Alicja
Przyłuska-Fiszer, Prorektor ds. studenckich prof.
Zbigniew Dziubiński, Dziekan Wydziału Rehabilitacji prof.
Janusz Domaniecki i Prodziekan ds. kierunków:
wychowanie fizyczne, sport - dr hab. Krzysztof
Jankowski.
Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymała
jedna osoba z Wydziału Rehabilitacji
(kierunek

fizjoterapia).
1 6 stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie
otrzymali przedstawiciele z:
- Wydziału Rehabilitacji – 2 osoby (kierunek fizjoterapia).
- Wydziału Wychowania Fizycznego – 11 osób (kierunek
wychowanie fizyczne) i 1 osoba (kierunek sport).
- Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej – 2 osoby (kierunek wychowanie fizyczne).
Pełne listy stypendystów są dostępne na stronie MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/

P au l i n a M as n a w kad rze n arod owej

Gratulujemy!

Paulina Masna, podopieczna Daniela Lewandowskiego
grająca w AZS AWF Warszawa w styczniu 201 2 roku
otrzymała powołanie do młodzieżowej kadry narodowej
kobiet w piłce ręcznej. Paulina jest studentką studiów
pierwszego stopnia kierunku fizjoterapii AWF Warszawa.
Życzymy jej wiele sukcesów i dalszego rozwoju kariery!

Fot. ze strony: http://www.azsawf.com/

E ks perci z AWF Wars zawa

Narodowe Centrum Nauki powołało z ramienia AWF
Warszawa profesora Marka Kowalczyka oraz profesora
Andrzeja Wita na Członków Zespołu Ekspertów w Dziale
Nauk o Życiu do oceny wniosków złożonych
w konkursach na finansowanie projektów badawczych.
Wnioski dotyczą finansowania zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji
projektów badawczych realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia
naukowego doktora oraz projektów badawczych,
mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu
naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,

Tam byl i ś m y

realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień naukowy doktora,
ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 1 5
września 2011 r.
Do zadań powołanego Zespołu należy (zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki):
- ocena wniosków złożonych w wyżej wymienionych
konkursach;
- sporządzenie list rankingowych wniosków
zakwalifikowanych do finansowania w wyżej
wymienionych konkursach.

VI I I Og ól n opol s ki e Zi m owe I g rzys ka Ol i m pi ad S pecj al n ych
odbyły się w Wiśle, Kielcach i Skarżysku Kamiennej na
przełomie lutego i marca 201 2 roku. Honorowy patronat
nad imprezą objęła Pani Prezydentowa Anna
Komorowska. Przy przygotowaniach, organizacji
i przeprowadzeniu zaangażowani byli pracownicy
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. Pełnili między innymi funkcję sędziów
i delegatów technicznych:
- Narciarstwo biegowe: mgr Wiesław Januć - koordynator

Issue 1

tej dyscypliny w Olimpiadach Specjalnych w Polsce,
mgr Zbigniew Tyc - sędzia
- Narciarstwo zjazdowe: dr hab. Krzysztof Perkowski sędzia, mgr Marcin Mielniczuk - koordynator tej
dyscypliny w Olimpiadach Specjalnych w Polsce
- Hokej halowy: dr Waldemar Skowroński - koordynator
tej dyscypliny w Olimpiadach Specjalnych w Polsce
Strona wydarzenia http://www.igrzyska2012.olimpiadyspecjalne.pl/
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D zi ałan i a P E RS P E KTYWi czn e

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie już tradycyjnie wzięła udział
w Międzynarodowym Salonie Perspektyw. Trwająca
w dniach 1 -3 marca XVII edycja targów uczelni wyższych
cieszyła się zainteresowaniem maturzystów i licealistów
z województwa mazowieckiego i nie tylko.
Stoisko udekorowane uczelnianymi plakatami, roll
up’ami, ulotkami i folderami, jak również piłkami
i rakietkami przyciągało uwagę nawet tych osób, które
nie myślały wcześniej o studiach w AWF Warszawa.

Nr 01 (11) 2012

reprezentowała JM Rektor prof. Alicja Przyłuska-Fiszer.
Uczestnictwo AWF Warszawa w XVII
edycji
Międzynarodowego Salonu Perspektyw okazało się
bardzo dobrym sposobem na promowanie Uczelni oraz
poszerzanie wiedzy na temat oferty studiów pierwszego
i drugiego stopnia, czego dowodem było duże
zainteresowanie kandydatów podczas Dnia Otwartych
Drzwi Uczelni 24 marca.

Punkt naszej Uczelni wyróżniał się również żywiołowym
zachowaniem studentów Samorządu Studentów, którzy
zaangażowali się w promocję studiów swojej Alma Mater.
W iście sportowym duchu zachęcali przechodniów do
poznania oferty edukacyjnej, opowiadali o życiu
studenckim, a nawet pokazywali jak m.in. prawidłowo
odbijać piłkę do siatkówki, czy sprawdzali sprawność
fizyczną kandydatów zachęcając ich do robienie pompek.
W trakcie trwających na początku marca trzech dni
targów Perspektyw przewinęło się około 50 tysięcy osób.
Podczas uroczystego otwarcia imprezy naszą Uczelnię

AWF Wars zawa pod czas 6. ed ycj i ATP J OB B I N G
1 4 marca w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się 6. edycja
Akademickich Targów Pracy JOBBING, której
współorganizatorem było Biuro Karier AWF Warszawa.
Podczas targów studenci i absolwenci mieli okazję
spotkać się z pracodawcami prezentującymi różnorodną
ofertę praktyk i pracy. Wśród wystawców byli m.in.:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Sheraton Warsaw
Hotel, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., DECATHLON Sp.
z o.o., Ambasada Kanady.
Organizatorzy przygotowali dwanaście bezpłatnych
warsztatów, których tematyka dotyczyła zagadnień
związanych z rekrutacją: redagowania profesjonalnych
dokumentów aplikacyjnych, efektywnej autoprezentacji
podczas rozmów kwalifikacyjnych i budowania własnego
wizerunku jako marki.

wizytówki kilkudziesięciu pracodawców, organizacji
biznesowych oraz uczelni współpracujących ze
Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier przy
organizacji JOBBINGu. W sekcji JOGGING PO
TRENDACH opublikowane zostały ciekawe artykuły
związane z rynkiem pracy i karierą zawodową, w tym
„szperacz talentów” umożliwiający przyjrzenie się swoim
mocnym stronom i rozwój potencjału zawodowego.
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem:
http://issuu.com/sabk/docs/jobbing_informator_2012_ebook

W trakcie targów wszyscy zainteresowani mieli
możliwość skorzystania z doradztwa w karierze
zawodowej, dyżury pełnili doradcy, psychologowie oraz
specjaliści w coachingu.
Osoby rozważające możliwość rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej mogły uzyskać istotne
informacje
od
specjalistów
w
zakresie
przedsiębiorczości. Uczelnie organizujące wydarzenie
prezentowały swoją ofertę studiów podyplomowych,
kursów specjalistycznych oraz szkoleń. Stoisko AWF
Warszawa cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród
zwiedzających.
Podczas targów dystrybuowany był informator, a w nim
Issue 1
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Zapras zam y

U czel n i an a Rad a S am orząd u S tu d en tów – apel d o s tu d en tów!

wszystkich studentów. Staramy się dbać o różne aspekty
życia nie tylko podczas codziennych zajęć
dydaktycznych. Cztery komisje: Promocji, Kultury,
Dydaktyki i Kontaktów Zagranicznych bronią praw
studentów, pośredniczą w kontaktach z władzami oraz są
odpowiedzialne za organizacje eventów i imprez
integracyjnych.
Jeśli chcecie zaangażować się w nasze działania,
czujecie, że możecie wnieść wiele dobrego i macie
Już w chwili zakończenia ślubowania stajecie się częścią ciekawe pomysły, dołączcie do nas! To właśnie na Was
Samorządu
Studentów Akademii
Wychowania czekamy!
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie! Od tego I pamiętajcie słowa Marszałka:
momentu Uczelniana Rada Samorządu Studentów czeka Kto nie był buntownikiem za młodu, ten będzie świnią na
na Was, dając możliwość aktywnego uczestnictwa starość.
nadesłał Ariel Wojciechowski,
w
kreowaniu
życia
na
naszej
Uczelni.
Zarząd
Samorządu
Studentów AWF Warszawa
Będąc członkami Rady pełnimy rolę przedstawicieli

D l a s tu d en tów- ku l tu ral n i e

http://samorzadawf.pl/

Uczelniana Rada Samorządu Studentów współpracuje na Wasze zgłoszenia pod adresem mailowym:
obecnie z trzema teatrami oraz kinem Atlantic. Co zgloszenia@samorzadawf.pl
miesiąc ma do rozlosowania wejściówki do Teatru
Powszechnego, Capitolu i Syreny. Oprócz darmowych
nadesłał Ariel Wojciechowski,
wejściówek studenci mogą liczyć na zniżki, które kryją
Zarząd Samorządu Studentów AWF Warszawa
się pod wybranymi na dany spektakl hasłami. Czekamy

P rog ram M OS T AWF
rok na wybrany AWF w innym mieście w Polsce, gdzie
otrzymują indywidualny plan studiów, tok nauczania
i program studiów. Opiekę nad nimi sprawują
koordynatorzy powołani na uczelni macierzystej oraz
docelowej. Studenci zakwalifikowani w programie MOST
zachowują prawa do świadczeń pomocy materialnej
w uczelni macierzystej.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają studia na innym
AWFie, poczuć swojską atmosferę w nowym miejscu lub
po prostu spędzić trochę czasu w innym mieście, nie
przerywając przy tym studiów, ten program jest właśnie
dla Ciebie!
Program MOST AWF jest programem wymiany
studenckiej między krajowymi Akademiami Wychowania
Fizycznego,
organizowanym
na
kształt
międzynarodowego programu Erasmus. Biorą w nim
udział AWFy w Warszawie oraz jego filii w Białej
Podlaskiej, Poznaniu i filii w Gorzowie Wielkopolskim,
Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i AWFiS w Gdańsku.
Studenci zakwalifikowani do programu przenoszą się na
studia tego samego kierunku, na jeden semestr lub jeden
Issue 1
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Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni
łącznie – na cały rok akademicki - rusza już 1 5 kwietnia
i będzie trwała do 1 5 maja. Po Świętach Wielkanocnych
odbędzie się spotkanie informacyjne. Termin i miejsce
niebawem pojawią się na stronach facebookowych
Samorządu Studentów (facebook.com/AWF.Warszawa)
i AWF Warszawa (facebook.com/awfwwarszawie),
oficjalnej
internetowej
stronie samorządu
www.samorzadawf.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
Więcej informacji na temat programu MOST można
uzyskać w Samorządzie Studentów. Studenckim
koordynatorem programu MOST jest Paula Kucharska paula.kucharska@samorzadawf.pl
Zapraszamy do
kontaktu z nami mailowo (info@samorzadawf.pl),
telefonicznie lub osobiście. Do zobaczenia na spotkaniu
informacyjnym!
Samorząd Studentów
http://samorzadawf.pl/
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S portowy m araton pływacki n a wes oło, czyl i E KI D E N 2 0 1 2 !
EKIDEN - pod tą nazwą kryje się coroczny maraton
pływacki AWF. 42 1 95 km brzmi przerażająco? Nic
bardziej mylnego! Dystans rozłożony jest na drużyny
(2km na drużynę), natomiast w drużynach rozkłada się
on na uczestników (200m na osobę). Płyniemy 50m, po
czym do wody wskakuje zmiennik. Zasady są tak proste
po to, by udział w Ekidenie mógł wziąć każdy!

Cenimy Waszą kreatywność, ale też nie możemy
zapomnieć, że jest to impreza sportowa, jak na AWF
przystało. Najlepiej przebrana drużyna, a także drużyna
z najlepszym czasem otrzymają w nagrodę
drobne upominki.

Mobilizujcie
posiłki!
Zgłoszenia
na
adres
ekiden@samorzadawf.pl oraz w siedzibie samorządu.
Nie musisz być zawodowym pływakiem, w Ekidenie W zgłoszeniu należy podać: nazwę drużyny, imiona
najważniejsza jest zabawa i to, co AWFiacy kochają i nazwiska uczestników, a także rok i kierunek oraz
najbardziej, czyli INTEGRACJA! Integrują się wszyscy telefon do kapitana drużyny.
niezależnie od wieku, płci, statusu uczelnianego,
rozmiaru buta. Udział biorą zarówno studenci, Chcecie zobaczyć, jak bawią sie inne AWFy? Podczas
pracownicy AWF, jak i nasi kochani wykładowcy:). Jest to imprezy wystawiony będzie telebim, na którym
świetna okazja do poznania środowiska AWFu z innej wyświetlona zostanie wideorelacja z przebiegu imprezy
strony, z przymrużeniem oka.
na innych AWFach.
Bądźcie punktualnie - cała Polska startuje o 1 0:00!
W EKIDENIE najważniejszy jest pomysł na siebie! Trzeba
Do zobaczenia!
puścić wodze fantazji i wykazać się kreatywnością!
nadesłała Paulina Kędziora,
Wymyślamy nazwę drużyny i adekwatne do niej stroje,
Zarząd Samorządu Studentów AWF Warszawa
przybory itp. Pływać można dosłownie we wszystkim i ze
wszystkim. Należy pamiętać jedynie o tym, by nie
naruszyło to zbytnio stanu naszej krystalicznie czystej
wody na pływalni AWF, więc farby, krepina i inne tego
typu przybory odpadają.
W tym roku s tartu j em y 1 8 kwi etn i a o g od zi n i e 1 0 : 0 0 .
Oczywiście cała brać studencka biorąca udział
w zabawie, na czas Ekidenu otrzymuje ZWOLNIENIE
Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Kon feren cj e
Termin - 11 maja 201 2 .
Zapraszamy do czynnego udziału, zachęcamy lekarzy
ortopedów, neurochirurgów, rehabilitantów oraz
fizjoterapeutów do dyskusji na temat: „Terapia
kompleksowa
w
schorzeniach
kręgosłupa”.
Szczegóły na stronie konferencji:
http://www.akademiains.pl/

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona
„Myśli rehabilitacyjnej prof. Andrzeja Seyfrieda”
VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Doktorantów
Termin - 11 -1 2 maja 201 2
Miejsce - AWF Warszawa
Szczegółowe informacje na stronie:
http://konferencja.awf.edu.pl/
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Ogólnouczelniana Konferencja Studenckich Kół
Naukowych nt. „Zagadnienia kultury fizycznej
w badaniach młodych naukowców”

J u we n a l i a - a m y n a t o P E L E - M E L E !
Już po raz kolejny Samorząd Studentów AWF organizuje
własne Juwenalia! Pele-mele - "Zielony festiwal"
zdominowany będzie w tym roku przez jamajsko –
amerykańskie klimaty, a to za sprawą licznych atrakcji,
jakie organizatorzy przygotowali dla uczestników
Juwenaliów w tym roku.
Imprezę rozpocznie konkurs o Złotego Mica, gdzie
zmierzą się kapele studenckie. Następnie na scenie
pojawią się artyści, ale ten kluczowy element wydarzenia
organizatorzy trzymają jeszcze w tajemnicy. Zdradzili
nam natomiast, jakie inne atrakcje uświetnią to
studenckie święto, a trzeba przyznać, że lista jest
imponująca!
J u ż od 1 1 : 0 0 g od zi n y 2 9 m aj a, na kampusie AWF
Warszawa będzie można brać udział w konkursach i, jak
na studentów - sportowców przystało, zawodach. PeleMele! Z czym kojarzy Wam się to słowo? Zadyszka,
wysiłek, męczarnia? Nic bardziej mylnego - tym razem
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Termin - 25 maja 201 2
Miejsce - AWF Warszawa
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.awf.edu.pl/aktualnosci.php?id=360/

konkurencja będzie typowo studencka: Beer Olimpic
Games. Jeśli jednak znajdą się adepci zdrowego trybu
życia lub miłośnicy biernego obserwowania wysiłku
innych, AWF proponuje pokazy tańca, Frisbee Ultimate,
a także "amerykańskie" mecze z prawdziwego zdarzenia:
Lacrosse oraz Futbolu.
Dla amatorów dyscyplin podnoszących adrenalinę konkurs lotów na BMX, mountainboardzie skateboardzie
oraz druga edycja konkursu skimboardowego "Skim
biba". Jak sami widzicie, organizatorzy postarali się o to,
żeby zapewnić wszystkim studentom jak najlepszą
zabawę podczas tegorocznego Pele-Mele. Ogrom atrakcji
już powala, a jeszcze nie znamy artystów. Szykujcie się
więc na kolejną dawkę pozytywnych informacji. Już
niebawem.
Śledźcie info na facebooku!
Nadesłał Samorząd Studentów AWF Warszawa

Ofi cj al n y profi l Akad em i i Wych owan i a F i zyczn eg o J ózefa P i łs u d s ki eg o
n a F a c e b o o ku !
Serdecznie zapraszamy na oficjalną stronę facebookową
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. Na bieżąco są na niej redagowane
i aktualizowane wiadomości z życia całej Uczelni oraz
organizowane konkursy.
Dodaj do ulubionych:
https://www.facebook.com/awfwwarszawie

Informacje, uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres: biuletyn@awf.edu.pl
Z e s p ó ł Re d a k c y j n y :
Ewa Łupińska-Anisimowicz
Monika Rokosz
Katarzyna Wawrzeńczyk
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