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WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA 

I TURYSTYKI 

 

1. GEOGRAFIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub 

na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym  

w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. 

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię,  

to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia oraz innych 

kierunków pokrewnych 

 

W przypadku absolwentów studiów geograficznych pierwszego stopnia przyjęciu na studia drugiego 

stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na 

dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów 

potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego kierunku geografia, turystyka i rekreacja, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona 

środowiska oraz kierunków  pokrewnych, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018  i 

na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. 

 

 

 

 

 



 

2. REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5-LETNIE STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub 

na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym  

w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. 

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, fizykę 

i astronomię, biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot 

podwyższa się o 20%.  

 

3. TURYSTYKA I REKREACJA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub 

na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym  

w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. 

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to 

liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1) Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i 

rekreacja, geografia, wychowanie fizyczne, sport. O przyjęciu na studia decydować będzie 

w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej 

kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

2) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż 

wymienione w pkt 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na 

podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i 

hotelarstwa). Za egzamin pisemny (test)  można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin 

wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 



 W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od 

egzaminu. 

 Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na 

kierunku turystyka i rekreacja lub kierunkach określonych w pkt. 1, ale uzyskana ocena na 

dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie 

oceny na dyplomie. 

 

 

4. WYCHOWANIE FIZYCZNE, specjalność nauczycielska 

Nadaje uprawnienia do:  

studia I stopnia: 

 nauczania przedmiotu podstawowego - wychowanie fizyczne 

 prowadzenia zajęć – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

     

     studia II stopnia: 

 nauczania przedmiotu podstawowego - wychowanie fizyczne 

 w zależności od wyboru specjalności:  

a) trenera wybranej dyscypliny sportu 

b) instruktora odnowy biologicznej 

c) terapeuty zajęciowego 

d) menedżera sportu i rekreacji 

e) specjalisty edukacji zdrowotnej 

f) specjalisty turystyki uzdrowiskowej i spa 
 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

- konkurs świadectw dojrzałości. 

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagana jest umiejętność pływania. 

Konkurs świadectw dojrzałości odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) 

uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie 

dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie 

kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały Senatu UKW.  

O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej. 

Kandydat uzyskuje dodatkowo 4 pkt. za pracę w charakterze nauczyciela lub instruktora sportu 

(punkty przydziela się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, odpisu dyplomu 

lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia). 



Kandydaci – sportowcy posiadający klasę mistrzowską legitymujący się zaświadczeniem 

potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 25 pkt. 

Kandydaci legitymujący się I klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 pkt. 

Kandydaci legitymujący się II klasą sportową otrzymują dodatkowo 10 pkt. 

Kandydaci legitymujący się młodzieżową klasą sportową otrzymują dodatkowo 5 pkt. 

 

Uwaga! Od kandydata wymaga się pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia studiów. 

Uwaga! Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o 

obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia z 

uprawnieniami pedagogicznymi. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

a) konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,  

b) konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia. 

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez 

dziekanat macierzystej uczelni. 

 

Uwaga! Od kandydata wymaga się pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia studiów. 

Uwaga! Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia  

o obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów.  

Uwaga! Kandydat ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów musi posiadać umiejętność pływania 

(pisemne oświadczenie o posiadaniu umiejętności pływania).  

 

5. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWSIKU 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5 letnie studia  inżynierskie 

 



Kandydaci z „Nową Maturą”, Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz Kandydaci ze „Starą 

Maturą” 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) 

uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości 

(„stara matura”). 

Oceną ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał geografię, fizykę, chemię, 

matematykę oraz wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

 

 


