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UCHWAŁA  SENATU  nr   9 / 2018-2019 

Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej 

w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie   warunków, trybu oraz terminu rekrutacji w roku akademickim   2020/2021  

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) Senat uchwalił, co następuje: 

 

1. Wstęp na studia jest wolny. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona przez Uczelnię: 

a. na kierunku wychowanie fizyczne, na studiach pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych; 

b. na kierunku wychowanie fizyczne, na studiach drugiego stopnia o profilu 

praktycznym, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; 

c. na kierunku administracja, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 

prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona.  

       Limit przyjęć na studia pierwszego stopnia wynosi: 

1. 200 osób na studia stacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne; 

2. 300 osób na studia niestacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne; 

3. 100 osób na studia stacjonarne na kierunku administracja; 

4. 200 osób na studia niestacjonarne na kierunku administracja. 

      Limit przyjęć na studia drugiego stopnia wynosi: 

5. 90 osób na studia stacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne; 

6. 250 osób na studia niestacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne. 

4. Do ubiegania się o przyjęcie na studia: 

− pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada: 

a) świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, 

             albo   b) świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury”, 

             albo   c) dyplom Matury Międzynarodowej, zwany dyplomem „IB”, 

             albo   d) dyplom Matury Europejskiej, zwany dyplomem „EB”, 

             albo   e) świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do 

                            ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej; 

− drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów. 
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5. Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej 

oraz złożenie następujących dokumentów: 

− ankieta osobowa („Kwestionariusz”) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A 

lub 1B lub 1C, 

− poświadczoną przez Uczelnię kopię oryginału lub odpisu świadectwa 

dojrzałości albo dyplomu „IB” albo „EB” albo świadectwa maturalnego 

uzyskanego za granicą, 

− poświadczoną przez Uczelnię kopię oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia 

studiów wyższych wraz z poświadczoną kopią suplementu*, 

− wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom składający się 

z jednej części)*, 

− zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważność 

dokumentu do 6 miesięcy) – nie dotyczy kandydatów na studia na kierunek 

administracja, 

− poświadczoną   przez Uczelnię   kopię dowodu osobistego, 

− umowa cywilno – prawna („Umowa o kształcenie” zgodna ze wzorem 

określonym w Regulaminie opłat WSKFiT), 

− Deklaracja Wariantu Płatności (zgodna ze wzorem określonym w Regulaminie 

opłat WSKFiT, zawierająca zobowiązanie do terminowych wpłat na konto 

ogólne Uczelni), 

− trzy  (jednakowe) aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy  

wydawaniu dowodów osobistych, 

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się świadectwem maturalnym lub dyplomem 

ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi powyżej – 

wymagane są następujące dokumenty: 

− zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego 

wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o 

wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku 

dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła wyżej wymienioną 

umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty; 

− poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany 

przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną 

Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz.938 i 

939); 
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− tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz 

poświadczona kopia wyżej wymienionych dokumentów, sporządzonych w 

języku obcym. 

6.  W przypadku wątpliwości co do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, o 

których mowa wyżej Uczelnia występuje do Dyrektora NAWA o uzyskanie informacji 

zgodnie z art. 326 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2018, poz. 1669). 

7. Przyjęcia kandydatów na studia będą się odbywały w terminie: od 2 czerwca 2020 

roku do 18 września 2020 roku. Wcześniejsze zamknięcie listy przyjętych 

kandydatów nastąpi w momencie wyczerpania ograniczonej limitem liczby miejsc. 

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do  uruchomienia studiów pierwszego 

stopnia wynosi nie mniej niż 10 na studiach stacjonarnych, natomiast na studiach 

niestacjonarnych 20, odrębnie dla każdego kierunku. Minimalna liczba kandydatów 

niezbędna do uruchomienia kształcenia na studiach drugiego stopnia wynosi nie 

mniej niż 10 osób na studiach stacjonarnych, natomiast na studiach niestacjonarnych 

20 osób. 

8. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność złożenia wszystkich 

wymaganych dokumentów. W pierwszej kolejności  na studia drugiego stopnia są 

przyjmowani absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. 

Konopackiej. 

9. Przyjęcie na studia osób niepełnosprawnych odbywa się po złożeniu przez kandydata 

wszystkich obowiązujących dokumentów rekrutacyjnych oraz orzeczenia o 

niepełnosprawności. Decyzję podejmuje Rektor. 

10. W   związku z tym, że program studiów na studiach pierwszego stopnia zapewnia  

     naukę jednego z dwóch języków obcych (angielskiego lub niemieckiego) od podstaw, 

     kandydaci mogą dokonać wyboru jednego z ww. języków i rozpocząć naukę od 

     podstaw.  

11. Na studia drugiego stopnia będą zakwalifikowani kandydaci, którzy ukończyli studia  

     pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.  

12. Kandydaci ci powinni także posiadać umiejętności posługiwania się językiem   

angielskim lub niemieckim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

13. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innych kierunkach studiów 

niż wychowanie fizyczne zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych 

wynikających ze zmiany kierunku studiów. 
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14. Kandydaci, u których zostaną stwierdzone różnice programowe wynikające ze zmiany 

cyklu studiów lub ze zmiany kierunku zobowiązani są do ich uzupełnienia w cyklu 

uczenia się i  wnoszą z tego tytułu  dodatkową opłatę. 

15. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia innego kierunku niż 

wychowanie fizyczne, mogą studiować na studiach drugiego stopnia pod warunkiem 

uzupełnienia na pierwszym roku studiów pięciu kierunkowych przedmiotów 

związanych ze sportami indywidualnymi oraz zespołowymi  obowiązującymi na 

studiach pierwszego stopnia, wyznaczonych przez Rektora. 

Realizacja zajęć będzie się odbywać na zajęciach studiów pierwszego stopnia.   

Pozostałe przedmioty ruchowe muszą być zrealizowane do końca trwania studiów 

drugiego stopnia. 

16. W przypadku, gdy kandydat na studia drugiego stopnia posiada umiejętności na 

poziomie B2 z innego języka niż język angielski lub niemiecki będzie musiał uzupełnić 

jeden z ww. języków do wyboru na poziomie B2 podczas pierwszego semestru 

w ramach zorganizowanego przez Uczelnię kursu, a następnie kontynuowania nauki 

języka od semestru drugiego. 

17. Kandydaci, którzy otrzymali pozytywną ocenę Komisji ds. Weryfikacji Efektów 

Uczenia się, mogą zostać przyjęci na studia pierwszego lub drugiego stopnia z 

uwzględnieniem przepisów art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668). 

18. Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) 

następuje na podstawie  art. 323  Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2018,poz.1668) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie postepowania w celu uznania świadectwa lub 

innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji 

nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz.447 z późń. 

zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 

2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą i 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 2018 poz. 1881). 

19. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli spełnią warunki określone w 

ust. 4 i 5 niniejszej uchwały oraz posiadają: 

a) polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego na dany rok akademicki lub 

b) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938, z późń. zm.) lub 
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c) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

20. Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i  

Turystyki im. H. Konopackiej jeżeli: 

a) ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w 

jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

lub 

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość 

języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub 

c) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie WSKFiT  o tym, że stopień ich 

znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim lub 

d) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub 

e) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą , w której zajęcia były prowadzone 

w języku polskim. 

21. Decyzje administracyjne w sprawach przyjęcia cudzoziemców na studia oraz o 

odmowie przyjęcia cudzoziemca  na studia  podejmuje Rektor. 

22. Rejestracja kandydatów na studia odbywać się będzie w formie elektronicznej na 

stronie internetowej www.wskfit.pl/rekrutacja_on-line.html obsługiwanej przez system 

informatyczny. Po zarejestrowaniu kandydat zobowiązany jest do złożenia 

wymaganych dokumentów w jednym z punktów rekrutacyjnych. Rektor wyda nie 

później niż do dnia 28 lutego 2020 r. zarządzenie w sprawie lokalizacji i godzin 

otwarcia punktów rekrutacyjnych.  

23. Rektor  będzie decydował o wydaniu kandydatowi skierowania na badania lekarskie. 

24. Po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi dokumentami, Rektor podejmie         

decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia. Decyzja zostanie wysłana          

listem poleconym lub przekazana osobiście, za potwierdzeniem odbioru. 

25. Wprowadza się, poza wymienionymi w niniejszej Uchwale, następujące wzory 

formularzy rekrutacyjnych: 

a. skierowanie na badania lekarskie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 

b. decyzja o przyjęciu na studia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 

c. decyzja o uchyleniu decyzji o przyjęciu na studia – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4, 

d. zaświadczenie o złożeniu dokumentów przez kandydata – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5. 

http://www.wskfit.pl/rekrutacja_on-line.html
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26. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Rektor wraz z pracownikami          

punktu rekrutacyjnego sporządza sprawozdanie z jego przebiegu i wraz ze          

swoimi wnioskami przedstawia je Senatowi. 

27. Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały zostaje powierzony Rektorowi. 

28. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podaje się ją do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni. 

 

 

Spis załączników: 

1. Kwestionariusz – załącznik nr 1A,1B, 1C, 

2. Skierowanie na badanie lekarskie – załącznik nr 2, 

3. Decyzja o przyjęciu na studia – załącznik nr 3, 

4. Decyzja o uchyleniu decyzji o przyjęciu na studia – załącznik nr 4, 

5. Zaświadczenie o złożeniu dokumentów przez kandydata – załącznik nr 5. 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                             Przewodnicząca Senatu 

                                                                                                                          WSKFiT   

                                          

                                                                                                                   

                       Dr Ewa Strupińska-Thor              

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

*   dotyczy tylko kandydatów na studia drugiego stopnia 

 

 

                                                       


