
UCHWAŁA NR 10/2023

RADY DYDAKTYCZNEJ 

WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zaopiniowania zmiany kryteriów kwalifikacji na kierunku 

wychowanie fizyczne

Na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą nr 58/2019 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. uchwala się, co następuje:

§1
1. Rada Dydaktyczna Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego 

pozytywnie opiniuje zmiany kryteriów kwalifikacji na kierunku wychowanie fizyczne studia 

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia od cyklu kształcenia 2023/2024.

2. Zestawienie zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IA, , , DZIEKAN
Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ar hab Marta Stępień-Słodkowska, prof US



Załącznik do uchwały nr 10/2023 Rady Dydaktycznej 
Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 26.01.2023 r.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Profil praktyczny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W ALGORYTMIE

GRUPA I

(jeden przedmiot do 
wyboru)

GRUPA II

(jeden przedmiot do 
wyboru)

GRUPA III

(jeden przedmiot do 
wyboru)

język polski język obcy nowożytny geografia

biologia biologia informatyka

chemia chemia matematyka

fizyka i astronomia/fizyka fizyka i astronomia/fizyka historia

język obcy nowożytny wiedza o społeczeństwie

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają 
zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

PRZEBIEG EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z PŁYWANIA

1. Podstawą do zaliczenia egzaminu z pływania jest uzyskany czas przepłynięcia 
wyznaczonego dystansu 50 metrów w określonym limicie czasowym.
Limity - kobiety: 1 min 20 sek.; mężczyźni: 1 min 10 sek.
Przekroczenie limitu czasowego oznacza dyskwalifikację z dalszego postępowania 
rekrutacyjnego.
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2. Sposób pływania na dystansie dowolny - można pływać jednym wybranym stylem 
pływackim (kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, styl klasyczny (żabka), delfin) cały 
dystans lub dwoma, trzema itd., jak również zmieniać sposób płynięcia w trakcie 
pokonywania dystansu.

3. Start odbywa się w dowolny sposób - z wody lub ze słupka startowego.
4. Podczas nawrotu, po przepłynięciu 25 metrów, należy obowiązkowo dotknąć (dowolną 

częścią ciała) ściany nawrotowej pływalni.
5. Zapis pomiaru czasu następuje w momencie dotknięcia przez płynącego ściany 

pływalni (dowolną częścią ciała) po przepłynięciu dystansu 50 m.
6. Każdy kandydat pokonuje wymagany dystans pojedynczo na wyznaczonym torze.
7. Kandydat nie ma możliwości powtórzenia próby - każdy ma możliwość przepłynięcia 

wyznaczonego dystansu 50 metrów tylko jeden raz.
8. Kandydaci przed egzaminem z pływania muszą pokazać dokument tożsamości - dowód 

osobisty lub paszport.

Z egzaminu sprawnościowego zwolnione zostaną osoby, które udokumentują trzyletni staż 
zawodniczy do 5 lat poprzedzających proces rekrutacji w dowolnej dyscyplinie sportowej lub 
posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego lub legitymację 
młodszego ratownika WOPR (lub wyższe uprawnienia) lub kartę pływacką/specjalną kartę 
pływacką.

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Profil praktyczny

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W ALGORYTMIE

GRUPA I

(jeden przedmiot do 
wyboru)

GRUPA II

(jeden przedmiot do 
wyboru)

GRUPA III

(jeden przedmiot do 
wyboru)

język polski język obcy nowożytny geografia

biologia biologia informatyka

chemia chemia matematyka

fizyka i astronomia/fizyka fizyka i astronomia/fizyka historia

język obcy nowożytny wiedza o społeczeństwie

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają 
zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

PRZEBIEG EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z PŁYWANIA
1. Podstawą do zaliczenia egzaminu z pływania jest uzyskany czas przepłynięcia 

wyznaczonego dystansu 50 metrów w określonym limicie czasowym.
Limity - kobiety: 1 min 20 sek.; mężczyźni: 1 min 10 sek.
Przekroczenie limitu czasowego oznacza dyskwalifikację z dalszego postępowania 
rekrutacyjnego.

2. Sposób pływania na dystansie dowolny — można pływać jednym wybranym stylem 
pływackim (kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, styl klasyczny (żabka), delfin) cały 
dystans lub dwoma, trzema itd., jak również zmieniać sposób płynięcia w trakcie 
pokonywania dystansu.

3. Start odbywa się w dowolny sposób - z wody lub ze słupka startowego.
4. Podczas nawrotu, po przepłynięciu 25 metrów, należy obowiązkowo dotknąć (dowolną 

częścią ciała) ściany nawrotowej pływalni.
5. Zapis pomiaru czasu następuje w momencie dotknięcia przez płynącego ściany 

pływalni (dowolną częścią ciała) po przepłynięciu dystansu 50 m.
6. Każdy kandydat pokonuje wymagany dystans pojedynczo na wyznaczonym torze.
7. Kandydat nie ma możliwości powtórzenia próby - każdy ma możliwość przepłynięcia 

wyznaczonego dystansu 50 metrów tylko jeden raz.
8. Kandydaci przed egzaminem z pływania muszą pokazać dokument tożsamości - dowód 

osobisty lub paszport.

Z egzaminu sprawnościowego zwolnione zostaną osoby, które udokumentują trzyletni staż 
zawodniczy do 5 lat poprzedzających proces rekrutacji w dowolnej dyscyplinie sportowej lub 
posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego lub legitymację 
młodszego ratownika WOPR (lub wyższe uprawnienia) lub kartę pływacką/specjalną kartę 
pływacką.

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Profil praktyczny

Studia stacjonarne drugiego stopnia

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem 
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, 
specjalność: nauczycielska. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana 
wg wzoru: W = 0,5 O + 0,5 Ś 
gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię 
kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają 
zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Profil praktyczny

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem 
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, 
specjalność: nauczycielska. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana 
wg wzoru: W = 0,5 O + 0,5 Ś 
gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
S - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię 
kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają 
zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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