


Projekt „Oliwska Kuźnia Olimpijczyków” narodzony z pomysłu 

zasłużonego olimpijczyka i dydaktyka umożliwi młodym, uzdolnionym 

sportowcom zdobycie wyższego wykształcenia, a jednocześnie pozwoli na 

rozwój ich talentów poprzez rewolucyjne podejście do studiowania. 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 

 

pełne dostosowanie procesu nauki do procesu szkolenia sportowego każdego stu-

denta, 

zindywidualizowanie terminów zajęd z uwzględnieniem kalendarza sportowego po-

przez realizację dwiczeo w podgrupach kilkuosobowych, 

indywidualna opieka opiekuna merytorycznego – mentora, czuwającego nad postę-

pami dydaktycznymi i sportowymi, 

uczestnictwo w zajęciach i seminariach trenerskich prowadzonych przez wybitnych 

trenerów, dydaktyków i profesorów wizytujących, 

zapewnienie możliwości odbywania efektywnych praktyk trenerskich, 

uzyskanie jednocześnie uprawnieo nauczycielskich oraz trenera II klasy w wybranej 

dyscyplinie sportowej. 
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KIERUNEK SPORT 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

SPECJALNOŚD SPORT OLIMPIJSKI PROWADZONA W RAMACH PROJEKTU PO KL „OLIWSKA 
KUŹNIA OLIMPIJCZYKÓW” (limit do 22 osób) 

 

 

INFORMACJE O REKRUTACJI NA SPECJALNOŚD 

O przyjęcie na specjalnośd Sport Olimpijski ubiegad się mogą osoby, które przejdą rekrutację na studia stacjonarne I 
stopnia na kierunku Sport. 

 

TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW 

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu, a także: 

przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkoła 
podstawowych i gimnazjach oraz przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia zajęd gimnastyki korekcyjno 
– kompensacyjnej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej. 

dyplom trenera II klasy w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności. Uzyskana wiedza przygotowuje ab-
solwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego oraz zarządzania organi-
zacjami sportowymi. Miejscem pracy mogą byd kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej, zrze-
szenia sportowe oraz instytucje samorządowe i paostwowe odpowiedzialne za sport. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 

przedłożenie oświadczenia o chęci przystąpienia do projektu „Oliwska Kuźnia Olimpijczyków” 

przedłożenie oświadczenia z klubu sportowego  

przedłożenie oświadczenia ze związku sportowego  

konkurs klas sportowych 

konkurs homogeniczności grup sportowych 

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskad maksymalnie 21 punktów, z tego: 

6 punktów za posiadaną klasę sportową 

15 punktów za homogenicznośd grupy sportowej 

 

Punkty przyznawane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na specjalnośd Sport Olimpijski nie sumują się z 
punktami przyznanymi podczas rekrutacji na kierunek Sport. 

 
OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie o chęci przystąpienia do projektu kandydat zobowiązany jest dostarczyd do Wydziałowej Komisji Re-
krutacyjnej kierunku Sport w dniach 4-8 lipca 2011 roku. 

 



KONKURS KLAS SPORTOWYCH 

Punkty przyznaje się za klasę sportową wyższą niż II zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

 

KONKURS HOMOGENICZNOŚCI GRUP SPORTOWYCH 

Punkty za homogenicznośd grup sportowych, tj. za liczebnośd grupy studentów reprezentujących tą samą dyscyplinę 
sportową – 15 punktów studentom z najliczniej reprezentowanej dyscypliny, późnej kolejno 12, 9, 6, 4, 2 i 0 punktów 
za miejsca 2, 3, 4, 5, 6, 7 i wyżej). 

 

W przypadku tej samej liczby punktów w rankingu koocowym o kolejności zdecyduje liczba zdobytych punktów ko-
lejno za homogenicznośd i klasę sportową. 

 

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej AWFiS, stronie projektu „Oliwska Kuźnia Olim-
pijczyków” oraz na tablicy ogłoszeo Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunku Sport w terminie 2 tygodni od zakoo-
czenia rekrutacji na kierunku Sport. 

 

Wszystkie szablony dokumentów (załączniki) oraz dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie interne-

towej www.oko.awfis.pl 

KLASA SPORTOWA PUNKTY 

mistrzowska międzynarodowa (MM) 6 

mistrzowska (M) 4 

klasa I 2 

Kontakt: 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdaosku 

80-336 Gdaosk 

ul. Kazimierza Górskiego 1 

Domont I, pok. 21A 

Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi AWFiS 
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