Uchwała Senatu
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
z dnia 19 marca 2016 r.
Nr 11/15/16
Senat Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z/s w Olsztynie, ul. Bydgoska 33 podczas posiedzenia w dniu 19 marca 2016 r. jednogłośnie podjął uchwałę
w sprawie kryteriów rekrutacji studentów w roku akademickim 2017/2018.
1. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie następujących dokumentów:
- podania na formularzu obowiązującym w uczelni (druki dostępne w dziekanatach OSW oraz
w Internecie);
- świadectwa dojrzałości;
- czterech podpisanych fotografii (jak do dowodu osobistego);
- kserokopii dowodu osobistego;
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu;
- umowy dotyczącej opłat za świadczone usługi edukacyjne.
Dodatkowe warunki
Warunkiem przyjęcia na pedagogikę oraz pedagogikę specjalną jest kolejność zgłoszeń.
Warunkiem przyjęcia na filologię jest pozytywna ocena z języka angielskiego na świadectwie
maturalnym lub certyfikat językowy na poziomie B2. W przypadku niespełnienia tego wymogu warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy predyspozycyjnej ze znajomości
języka angielskiego.
Warunkiem przyjęcia na wychowanie fizyczne jest pozytywny wynik testu sprawności fizycznej (załącznik nr 1 do uchwały) oraz badań lekarskich (druki w dziekanacie i Internecie).
Warunkiem przyjęcia na kosmetologię, terapię zajęciową jest konkurs świadectw (ocena
z biologii) oraz pozytywny wynik badań lekarskich (druki w dziekanacie i Internecie).
Warunkiem przyjęcia na fizjoterapię jest konkurs świadectw (ocena maturalna z biologii)
oraz pozytywny wynik badań lekarskich (druki w dziekanacie i Internecie).
2. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie następujących dokumentów:
- podanie na formularzu obowiązującym w uczelni;
- świadectwa dojrzałości;
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
- czterech podpisanych fotografii (jak do dowodu osobistego);
- kserokopii dowodu osobistego;
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu;
- umowy dotyczącej opłat za świadczone usługi edukacyjne.
Dodatkowe warunki
Warunkiem przyjęcia na pedagogikę jest konkurs dyplomów.
Warunkiem przyjęcia na wychowanie fizyczne i fizjoterapię absolwentów tych kierunków jest
konkurs dyplomów oraz pozytywny wynik badań lekarskich (druki w dziekanacie i Internecie).
Warunkiem przyjęcia na wychowanie fizyczne absolwentów kierunków fizjoterapia oraz
sport jest pozytywny wynik testu sprawności fizycznej oraz badań lekarskich (druki w dziekanacie i Internecie).
3. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych,
uwzględniających szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi (załącznik nr 2 do uchwały)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/15/16 z dnia 19 marca 2016 r.

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE
I. EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE SPRAWDZIANY
a) z gimnastyki,
b) z zespołowych gier sportowych: piłki siatkowej lub koszykówki,
c) z pływania.
II. PUNKTACJA EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DYSCYPLINA SPORTU
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III. GIMNASTYKA
Sprawdzian z gimnastyki dla kobiet i mężczyzn obejmuje układ ćwiczeń wolnych,
wymyk na drążku i skok gimnastyczny. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną dwóch
konkurencji .
1. Układ ćwiczeń wolnych (wspólny dla kobiet i mężczyzn)
Z postawy zasadniczej 2 kroki w przód i z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, z przysiadu podpartego przewrót w przód do przysiadu podpartego, wyprost do postawy
i poprzez siad o nogach prostych przewrót w tył do skłonu podpartego i postawy zasadniczej.
Podskokiem pół obrotu i podejście do drabinki, wznos ramion w górę i zamachem stanie na
rękach z oparciem o drabinki – wytrzymanie, opust dowolnej nogi w dół do postawy zasadniczej.
2. Skok przez skrzynię –skrzynia w poprzek (5 części)
Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, przeskok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia
w odległości 0,80m od przyrządu)
IV. PIŁKA SIATKOWA
Wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym (na przemian) nad sobą w kole o wymiarach
3,60. Jedno odbicie sposobem górnym i dolnym określono jako cykl. Próba wykonywana jest
dwukrotnie. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ilości wykonanych cykli i umiejętności technicznych wykonania prób odbicia piłki sposobem górnym i dolnym
Ocenie podlega:
- postawa siatkarska,
- poruszanie podczas wykonywania próby,
- technika wykonania odbić sposobem górnym,
- technika wykonania odbić sposobem dolnym,
- ilość wykonanych cykli
8
cykli
- dostateczny
9-10 cykli
- dostateczny plus
11-12 cykli
- dobry
13-14 cykli
- dobry plus
15 i więcej cykli - bardzo dobry

lub KOSZYKÓWKA
Sprawdzian obejmuje wykonanie dwóch testów (kandydat wykonuje próbę tylko raz). Ocena
końcowa jest średnią arytmetyczną dwóch testów z koszykówki:
1) wykonanie kozłowania piłki slalomem i rzutów do kosza po kozłowaniu
(dwutakt) dwukrotnie z lewej i prawej strony- na zmianę,
2) wykonanie trzech rzutów osobistych.
Ocenie podlega:
- poprawność wykonania niżej wymienionych elementów techniki: postawa koszykarska,
kozłowanie piłki lewą i prawą ręką przy wykonywaniu slalomu, rzuty do kosza,
- dynamika wykonania,
- celność rzutów osobistych.
Rzuty osobiste:
- 0 rzutów celnych - niedostateczny
- 1 rzut celny
- dostateczny
- 2 rzuty celne
- dobry
- 3 rzuty celne
- bardzo dobry
V. PŁYWANIE
Kandydat powinien przepłynąć dystans 50m (dwie długości pływalni) jedną z wybranych
przez siebie technik pływania (styl grzbietowy, klasyczny, dowolny, motylkowy) w wyznaczonym minimum czasowym. Kandydaci wykonują próbę tylko raz.
Ocena
Bardzo dobry
Dobry plus
Dobry
Dostateczna plus
Dostateczny
Niedostateczny

KOBIETY
poniżej - 0:58,0
0:58,1 - 1:01,0
1:01,1 - 1:04,0
1:04,1 - 1:07,0
1:07,1 – 1:10,0
powyżej 1:10,1

MĘŻCZYŹNI
poniżej - 0:46,0
0:46,1 - 0:49,0
0:49,1 - 0:52,0
0:52,1 -0:55,0
0:55,1 - 1:05,0
powyżej 1:05,1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11/15/16 z dnia 19 marca 2016 r.

Ustalenie warunków i trybu rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych,
uwzględniających szczególne potrzeby kandydatów na studia,
będących osobami niepełnosprawnymi
Podanie o przyjęcie na studia na kierunek wychowanie fizyczne, złożony przez osobę
niepełnosprawną, nie spełniającą kryteriów medycznych i nie mogącą przystąpić do testu
sprawności fizycznej jest rozpatrywany indywidualnie. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kierunku wychowanie fizyczne powołuje zespół ekspertów w celu przeprowadzeniu analizy konkretnego przypadku. Komisja Rekrutacyjna, po zasięgnięciu opinii zespołu, podejmuje
decyzję o przyjęciu kandydata na studia. W przypadku pozytywnej decyzji określony zastaje
indywidualny tok studiów. Wiąże się to jednocześnie z wyższą opłatą za świadczone usługi
edukacyjne
Warunki powyższe dotyczą kandydatów z niepełnosprawnością ruchową w stopniu
lekkim oraz niepełnosprawnością w schorzeniach endokrynologicznych w stopniu lekkim.

