Gdańsk, 2017-07-17

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. REKRUTACJI
(058 5547263)

Szanowni Państwo.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/16-17 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu z dn. 14.07.2017 roku zawiadamiamy, że ogłoszony został dodatkowy nabór na pierwszy rok stacjonarnych
studiów licencjackich (studia I stopnia), na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Turystyki i Rekreacji, kierunek turystyka
i rekreacja.
Kandydaci rejestrują się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na stronie internetowej w terminie do 17 września 2017 roku.
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja ubiegać się mogą absolwenci szkół
średnich, którzy zdali egzamin maturalny. Dotyczy to zarówno kandydatów, którzy uczestniczyli w pierwszym naborze jak
i osoby rejestrujące się po raz pierwszy.
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach.
Kwalifikacja następuje na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym, a oceny wystawione
na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty.
Po zakończeniu rejestracji pod adresem
www.awf.gda.pl - zakładka – rekrutacja/listy i harmonogramy
zostanie umieszczona lista uczestników wstępnie zakwalifikowanych.
UWAGA!
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za braki lub błędy popełnione
przez kandydata podczas wprowadzania danych do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów),
a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących się od stanu
faktycznego.
Integralną częścią rejestracji jest uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,- złotych. Osoby
uczestniczące w pierwszym naborze zobowiązane są do uiszczenia opłaty POWTÓRNIE!
Brak wpłaty zarejestrowanej w systemie na dzień zakończenia rejestracji (17 września 2017) skutkował będzie nie
uwzględnieniem kandydata na liście wstępnie zakwalifikowanych z powodu niepełnej rejestracji!
Przypominamy, że niezbędnym dokumentem w procesie rekrutacji jest oryginał zaświadczenia lekarskiego (wydanego
WYŁĄCZNIE przez lekarza medycyny pracy) stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia studiów na
wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, druk do pobrania ze strony www.awf.gda.pl - zakładka
rekrutacja/druki,
Wydziałowa Komisja ds. Rekrutacji
Wydział Turystyki i Rekreacji
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