PROGRAMOWY OBÓZ
KAJAKOWO – ROWEROWY 2019 R.
Obóz wędrowny dla grupy studentów, która rozpoczęła studia w semestrze zimowym 2018/2019
(semestr II w semestrze letnim 2018/2019) będzie realizowany w terminach:
30 lipca - 3 sierpnia 2019 r. (wtorek - sobota)
3 – 7 sierpnia 2019 r. (sobota - środa)

7 – 11 sierpnia 2019 r. (środa - niedziela)

Limit miejsc na każdy z terminów to 20 osób.
Zapisy na obóz rozpoczynają się od dnia:
23 marca 2019 (sobota)
Opłata za obóz wynosi 660 zł.
Opłaty można dokonać w pełnej kwocie w wysokości 650 zł albo w dwóch ratach:
I – w wysokości 330 zł do 30.04.2019 r.;
II – w wysokości 330 do 01.06.2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie pełnej opłaty w kwocie 660 zł do 01 czerwca 2019 r.!
Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni (z dopiskiem w tytule płatności „obóz kajakowo – rowerowy
2019”):

ING Bank Śląski o/Pruszków
82 1050 1924 1000 0022 6350 4223

W celu zapisania się na obóz kajakowo – rowerowy należy:
1.

Pobrać deklarację w Dziekanacie w godzinach przyjęć;

2.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Dziekanacie a także wpisać się na listę uczestników obozu do
30 kwietnia 2019 r.
Studenci, którzy nie będą z ważnych przyczyn mogli uczestniczyć w obozie kajakowo – rowerowym w roku

akademickim 2018/2019 powinni złożyć do
30 kwietnia 2019 roku podanie do Dziekana z prośbą o przełożenie obozu na rok następny. Złożenie takiej
prośby wiąże się z warunkowym wpisem na wyższy semestr i przełożeniem egzaminu dyplomowego na
następny rok akademicki oraz opłatami zgodnie z Regulaminem opłat i zasad ich wnoszenia.
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PROGRAMOWY OBÓZ
WĘDROWNY – pieszy 2019 R.
Obóz wędrowny dla grupy studentów, która rozpoczęła studia w semestrze letnim 2017/2018 (semestr
II w semestrze zimowym 2018/2019) będzie realizowany w terminie:


27 kwietnia – 1 maja 2019 r. (sobota - środa)
Limit miejsc- 20 osób.

Zapisy na obóz rozpoczynają się od dnia:
16 lutego 2019 r. (sobota)
Opłata za obóz wynosi 660 zł.
Opłaty można dokonać w pełnej kwocie w wysokości 660 zł albo w dwóch ratach:
I – w wysokości 300 zł do 28 lutego 2019 r.
II – w wysokości 360 zł do 31 marca 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie pełnej opłaty w kwocie 660 zł do 31 marca 2019 r.!
Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni (z dopiskiem w tytule płatności „obóz wędrowny – pieszy
2019”):
ING Bank Śląski o/Pruszków
82 1050 1924 1000 0022 6350 4223
W celu zapisania się na obóz wędrowny– pieszy należy:
3.

W Dziekanacie wpisać się na listę uczestników obozu oraz pobrać deklarację,

4.

Złożyć wypełnioną deklarację w Dziekanacie i dokonać wpłaty na konto Uczelni.
Studenci, którzy nie będą z ważnych przyczyn mogli uczestniczyć w obozie wędrownym powinni złożyć

do 28 lutego (czwartek) 2019 roku podanie do Dziekana z prośbą o przełożenie obozu na następny termin.
Złożenie takiej prośby wiąże się z warunkowym wpisem na wyższy semestr oraz wniesieniem opłat zgodnie z
Regulaminem opłat i zasad ich wnoszenia.
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UWAGA!!!
Studenci I semestru
Kierunku wychowanie fizyczne
Studia drugiego stopnia
Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Alicji Gorący prosimy o zapisywanie się do grup seminaryjnych u
poszczególnych promotorów. W Dziekanacie WSKFiT należy pobrać Kartę ewidencyjną pracy dyplomowej i
z tą kartą zgłosić się do wybranego promotora, który powinien wpisać Państwa na listę. Podpisane przez
promotora Karty ewidencyjne pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie WSKFiT do dnia 31 stycznia
2019 roku.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Panią
Dziekan.
Poniżej znajduje się lista promotorów wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne osoby mogą
przyjąć na seminarium dyplomowe.
Lp.

Promotor

1.

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

2.

Dr hab. Antoni Szymański, prof.
WSKFiT

9

3.

Dr Alicja Gorący

9

4.

Dr Mariusz Hrycyna

9

5.

Dr Romuald Regini

9

6.

Dr Ewa Strupińska-Thor

8

7.

Dr Justyna Kraszewska

3

8.

Dr Marzena Kurzak

7

9.

Dr Katarzyna Pec

7

10.

Dr Aida Piskorz

9
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Wychowanie fizyczne
studia drugiego stopnia
6

Uwaga!
Ogłoszenie dla Studentów III roku kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia
w sprawie ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne o specjalności nauczanie
wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
W związku z Uchwałą nr 8 Rady Szkoły z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie zmiany
specjalności, od cyklu studiów 2017/2020, na kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego
stopnia z nauczania wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na nauczanie
wychowania fizycznego, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki dr Alicja Gorący
ustaliła następujące zasady ukończenia studiów na

specjalności nauczanie wychowania

fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:
1. Wszystkie przedmioty związane z uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej należy zaliczyć do końca roku akademickiego
2018/2019.
2. Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotów charakterystyka wad postawy ciała i teoretyczne
podstawy postępowania korekcyjnego będą mieli możliwość realizacji powyższych przedmiotów
w czasie dodatkowych zajęć w ramach powtarzania przedmiotów.
3. Studenci, którzy nie złożyli podania w sprawie powtarzania powyższych przedmiotów powinni

wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada 2018 roku. Płatność za powtarzanie jednego
przedmiotu wynosi 350 zł.
Uwaga !
Studenci Kierunku Wychowanie Fizyczne i
Administracja
Studenci, którzy chcieliby złożyć wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2018/2019
proszeni są o złożenie odpowiednich dokumentów w Dziekanacie najpóźniej
do 15 września (sobota) 2018 roku.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/
Powyższe informacje są także umieszczone na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni.
W sprawach niejasnych prosimy o kontakt z Dziekanatem.
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UWAGA!!!
STUDENCI I ROKU

KIERUNKU WYCHOWANIE
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Alicji Gorący prosimy o zapisywanie się do grup
seminaryjnych u poszczególnych promotorów. W Dziekanacie WSKFiT należy pobrać Kartę
ewidencyjną pracy dyplomowej i z tą kartą zgłosić się do wybranego promotora, który
powinien wpisać Państwa na listę. Podpisane przez promotora Karty ewidencyjne pracy
dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie WSKFiT do dnia 16 czerwca 2018 roku.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów
przez Panią Dziekan.
Poniżej znajduje się lista promotorów wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne
osoby mogą przyjąć na seminarium dyplomowe.

Studia II stopnia
dla semestru letniego 2017/2018

Promotor

wychowanie fizyczne
1.

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

3

2.

Dr hab. Jacek Zieliński, prof. WSKFiT

3

3.

Dr Alicja Gorący

2

4.

Dr Romuald Regini

4

5.

Dr Justyna Kraszewska

2

6.

Dr Jacek Gronczewski

2
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UWAGA!!!
STUDENCI II ROKU KIERUNKU WYCHOWANIE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Alicji Gorący prosimy o zapisywanie się do grup seminaryjnych u
poszczególnych promotorów. W Dziekanacie WSKFiT należy pobrać Kartę ewidencyjną pracy dyplomowej
i z tą kartą zgłosić się do wybranego promotora, który powinien wpisać Państwa na listę. Podpisane przez
promotora Karty ewidencyjne pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie WSKFiT do dnia 16 czerwca
2018 roku.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Panią
Dziekan.
Poniżej znajduje się lista promotorów wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne osoby mogą
przyjąć na seminarium dyplomowe.
Studia

I stopnia

Promotor
wychowanie fizyczne
Dr hab. Antoni Szymański,
7.
8.

4
prof. WSKFiT
Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

3

Dr hab. Jacek Zieliński,
9.

3
prof. WSKFiT

10.

Prof. dr hab. Tadeusz Żarski

2

11.

Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak

5

12.

Dr Alicja Gorący

4

13.

Dr Mariusz Hrycyna

4

14.

Dr Romuald Regini

4

15.

Dr Ewa Strupińska-Thor

4

16.

Dr Justyna Kraszewska

3

17.

Dr Marzena Kurzak

3

18.

Dr Jacek Gronczewski

2

19.

Dr Katarzyna Pec

3

20.

Dr Mirosław Wawrzyński

3
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Uwaga!
Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
kierunek wychowanie fizyczne
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2016-2017 Rektora z dnia 10 listopada 2016 roku, Zarządzeniem nr 4/2016
Kanclerza z dnia 10 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem nr 2 Dziekana z dnia 10 listopada 2016 roku
uprzejmie informujemy, że studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia mogą uzyskać uprawnienia
instruktora sportu w następujących dyscyplinach: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,
koszykówka, samoobrona, fitness, kulturystyka oraz pływanie, jeśli spełnią poniższe wymagania:
4. student studiów pierwszego stopnia, który chciałby otrzymać legitymację instruktorską w wybranej
dyscyplinie:
1) po złożeniu egzaminu dyplomowego kończącego studia powinien:
a) po zrealizowaniu odpowiednich zajęć i otrzymaniu ocen bardzo dobrych na zaliczenie
poszczególnych semestrów z danego przedmiotu, złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami o formacie 3,5 x 4,5 cm;
b) odbyć praktykę związaną z daną dyscypliną sportu i złożyć w Dziekanacie zaliczone przez opiekuna
praktyk sprawozdanie ze zrealizowanej praktyki;
c) dokonać wpłaty w wysokości 300 zł za wydanie legitymacji instruktorskiej oraz umieścić na
dowodzie wpłaty informację o tytule wpłaty (dyscyplina sportu); wpłaty należy dokonać na konto:
BGŻ 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870;
d) wybór miejsca realizacji praktyki należy do studenta;
e) wydanie legitymacji nastąpi po złożeniu przez studenta egzaminu dyplomowego kończącego studia;
2) w trakcie trwania studiów, przed złożeniem egzaminu dyplomowego kończącego studia powinien:
a) po zrealizowaniu odpowiednich zajęć i otrzymaniu ocen bardzo dobrych na zaliczenie
poszczególnych semestrów z danego przedmiotu, złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami o formacie 3,5 x 4,5 cm;
b) zaliczyć część teoretyczną kursu na platformie e-learningowej moodle WSKFiT;
c) odbyć praktykę związaną z daną dyscypliną sportu i złożyć w Dziekanacie zaliczone przez opiekuna
praktyk sprawozdanie ze zrealizowanej praktyki;
d) dokonać wpłaty w wysokości 250 zł za realizację części ogólnej kursu na platformie e-learningowej
moodle WSKFiT oraz wpłaty w wysokości 300 zł za wydanie legitymacji instruktorskiej (razem 550
zł) oraz umieścić na dowodzie wpłaty informację o tytule wpłaty (dyscyplina sportu); wpłaty należy
dokonać na konto:
BGŻ 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870;
e) wybór miejsca realizacji praktyki należy do studenta;
f) wydanie legitymacji nastąpi po wywiązaniu się studenta z powyższych obowiązków.
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5. student studiów drugiego stopnia, który chciałby otrzymać legitymację instruktorską w wybranej
dyscyplinie powinien:
a) po zrealizowaniu odpowiednich zajęć i otrzymaniu ocen bardzo dobrych na zaliczenie
poszczególnych semestrów z danego przedmiotu, złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami o formacie 3,5 x 4,5 cm;
b) odbyć praktykę związaną z daną dyscypliną sportu i złożyć w Dziekanacie
zaliczone przez opiekuna praktyk sprawozdanie ze zrealizowanej praktyki;
c) dokonać wpłaty w wysokości 300 zł za wydanie legitymacji instruktorskiej oraz umieścić na
dowodzie wpłaty informację o tytule wpłaty (dyscyplina sportu); wpłaty należy dokonać na konto:
BGŻ 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870;
d) wybór miejsca realizacji praktyki należy do studenta;
e) wydanie legitymacji nastąpi po wywiązaniu się studenta z powyższych obowiązków.

Harmonogram przyjęć Dziekanatu
Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
oraz
Wydziału Administracji







WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

– 08.00 – 16.00
– 10.00 – 18.00
– 08.00 – 16.00
– 08.00 – 16.00
– 08.00 – 16.00

Godziny przyjęć studentów przez Panią Dziekan
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI dr Alicję Gorący:


WTOREK

– 10.00 – 14.00



ŚRODA

– 10.00 – 14.00



CZWARTEK

– 10.00 – 14.00



SOBOTA

– 10.00 – 14.00
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