Zarządzenie Nr 7/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 22 lutego 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2013/2014
Działając na podstawie § 61 Statutu, w związku z § 2 ust. 3 uchwały Nr AR001-1-V/2012
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych
kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
w roku akademickim 2013/2014 zarządzam, co następuje:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 1.
Rejestracja internetowa kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego
stopnia będzie aktywna od 6 maja 2013 r.:
1) do 3 lipca 2013 r. do godz. 1500 na kierunek wychowanie fizyczne;
2) do 10 lipca 2013 r. do godz. 1500 na kierunek fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz
zarządzanie.
Rejestracja internetowa kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego
stopnia będzie aktywna od 6 maja 2013 r.:
1) do 3 lipca 2013 r. do godz. 1500 na kierunek wychowanie fizyczne dla kandydatów –
absolwentów innych niż wychowanie fizyczne kierunków studiów;
2) do 19 lipca 2013 r. do godz. 1500 na kierunek fizjoterapia,
3) do 31 lipca 2013 r. do godz. 1500 na kierunek turystyka i rekreacja oraz na kierunek
zarządzanie – pod warunkiem uzyskania zgody na uruchomienie studiów drugiego
stopnia na tym kierunku;
4) do 5 sierpnia 2013 r. do godz. 1500 na kierunek wychowanie fizyczne.
Rejestracja internetowa kandydatów w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć
na poszczególnych kierunkach, stopniach i formach studiów będzie uruchomiona
ponownie nie później niż od 28 sierpnia 2013 r. i będzie aktywna:
1) do 16 września 2013 r. do godz. 1500 na studia pierwszego stopnia kierunek
wychowanie fizyczne oraz na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne
dla kandydatów – absolwentów innych niż wychowanie fizyczne kierunków studiów;
2) do 16 września 2013 r. do godz. 1500 na studia pierwszego i drugiego stopnia kierunek
fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie oraz na studia drugiego stopnia kierunek
wychowanie fizyczne.
Sprawdziany sprawności fizycznej dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek
wychowanie fizyczne oraz dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek
wychowanie fizyczne – absolwentów innych niż wychowanie fizyczne kierunków studiów
odbywać się będą od 8 lipca 2013 r. Kandydat zdaje cały egzamin w ciągu jednego dnia.
Sprawdziany sprawności fizycznej dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek
wychowanie fizyczne oraz dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek
wychowanie fizyczne – absolwentów innych niż wychowanie fizyczne kierunków studiów
w przypadku, o którym mowa w ust 3 odbywać się będą 18 września 2013 r.
Testy kompetencji dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywać się
będą:
1) 23 lipca 2013 r. na kierunek fizjoterapia;
2) 7 sierpnia 2013 r. na kierunek wychowanie fizyczne;
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3) 18 września 2013 r. na kierunek fizjoterapia i na kierunek wychowanie fizyczne
w przypadku, o którym mowa w ust 3.
7. Terminy, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 dotyczą również składania dokumentów,
potwierdzających uprawnienia, będące podstawą do uzyskania dodatkowych punktów
(zaświadczenia stwierdzające udział w finałach olimpiad stopnia centralnego,
zaświadczenia potwierdzające posiadanie klasy sportowej, poświadczone przez uczelnię
za zgodność kserokopie legitymacji trenera dyscypliny sportu, instruktora WOPR lub
GOPR, uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, instruktora rekreacji ruchowej,
ratownika WOPR, ratownika wodnego lub ratownika GOPR).
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2013 r.

REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając
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