Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia
Sylwetka absolwenta
wysokokwalifikowany nauczyciel wychowania fizycznego
specjalista z zakresu korektywy lub odnowy biologicznej
instruktor sportu
trener
menadżer sportowy
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych
i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent jest przygotowany do: pracy
dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także do planowania,
realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.
Absolwenci mogą pracować w szkołach w zawodzie nauczyciela, klubach i organizacjach
sportowych, administracji samorządowej i państwowej, placówkach oświatowo-wychowawczych,
organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się
doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent jest
przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasady kwalifikacji
Na studia stacjonarne i niestacjonarne kandydaci przyjmowani będą według miejsca na liście
rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będą dodatkowe kryteria: – liczba
punktów za język polski na świadectwie maturalnym.
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów):
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach
procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych
przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje (0-72 punktów):
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
a) pływanie (0-24 punktów),
b) dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe
(jedna z czterech do wyboru – koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa) (0-24
punktów za każdy egzamin sprawnościowy).
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów,
o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka
polskiego na świadectwie maturalnym.
Kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie na studia na kierunek wychowanie fizyczne, na
kierunek sport w Warszawie do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz.
W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa
protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla
danego kierunku studiów.

