
Aktualna oferta kierunków kształcenia  

AWF BIAŁA PODLASKA 

 

Wychowanie fizyczne 

Kierunek dla osób aktywnych, które interesują się kulturą 

fizyczną i zdrowym stylem życia. Oferta kierunku skierowana 

jest nie tylko do sportowców , ale również osób, które planują 

w przyszłości podjąć pracę pedagogiczną, trenerską lub 

prowadzący własną działalność gospodarczą. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Szkoły i placówki oświatowe,; 

➢ Studium wychowania fizycznego w różnego typu 

uczelniach wyższych; 

➢ Kluby sportowe, fitness, instytucje i stowarzyszenia 

sportowo- rekreacyjne; 

➢ Działalność sezonowa (obozy, kolonie); 

➢ Ośrodki rekreacyjne oraz rekreacyjno- sportowe; 

➢ Absolwent otrzyma także przygotowanie do 

podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 

gospodarczej; 

➢ Administracja rządowa i samorządowa. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 

Jeden z najpopularniejszych obecnie kierunków studiów w 

ofercie edukacyjnej AWF umożliwia podjęcie służby w 

formacjach ratowniczych i obronnych. 

Program specjalności jest niezwykle bogaty i obejmuje liczne 

zajęcia specjalistyczne, które mają na celu odpowiednie 

przygotowanie studentów z zakresu metodyki i działań 

obronnych. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Formacje mundurowe m.in.: służba wojskowa, policja, 

straż graniczna… 

➢ Szkoły i placówki oświatowe jako nauczyciel 

wychowania fizycznego; 

➢ Ośrodki szkoleniowe jako instruktorzy; 

➢ Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia i 

podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport – piłka nożna 

Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do 

zawodników i zawodniczek piłki nożnej, wiążących swoją 

przyszłość z pracą szkoleniową, nauczycielską lub 

menadżerską. Studia zwieńczy uzyskanie licencji UEFA B. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Kluby sportowe, związki, zrzeszenia i stowarzyszenia 

sportowe; 

➢ Kluby fitness; 

➢ Działalność sezonowa (obozy, kolonie); 

➢ Ośrodki rekreacyjne oraz rekreacyjno- sportowe; 

➢ Absolwent będzie przygotowany do podejmowana i 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport – sporty walki 

Kierunek studiów, który jest nowością w programach 

edukacyjnych w Polsce. Studiować mogą zarówno zawodnicy 

sportów walki, ćwiczący sztuki samoobrony lub systemy 

combat oraz wszyscy chcący nauczyć się walki wręcz oraz 

zdobyć zawód instruktora. Absolwenci uzyskują uprawnienia 

samoobrony, mieszanych sztuk walki (MMA) oraz trenera 

przygotowania motorycznego w sportach walki. Po 

ukończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość 

kontynuacji na dwuletnich studiach magisterskich na kierunku 

wychowanie fizyczne oraz zdobycia uprawnień nauczyciela 

wychowania fizycznego. Plan studiów obejmuje szkolenia 

takie jak: boks, taekwondo, zapasy, muai thai, MMA, walka 

wręcz z bronią i wiele innych. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Związki, stowarzyszenia i kluby sportowe zajmujące się 

szkoleniem zawodników sportów walki; 

➢ Instytucje zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu 

samoobrony, organizacją zawodów i zgrupowań 

sportowych; 

➢ Absolwent będzie przygotowany do podejmowania i 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trener personalny 

Celem kierunku jest przygotowanie studenta do wykorzystania 

wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i funkcjonowania 

organizmu człowieka w prowadzeniu rozmaitych form 

aktywności fizycznej, racjonalnego żywienia oraz prewencji 

wczesnej i odnowy biologicznej. Absolwenci nabywają 

specjalistyczne umiejętności programowania procesu treningu, z 

uwzględnieniem specyfiki sportu dla wszystkich i sportu 

wyczynowego. W ramach zajęć z obszaru komunikacji 

interpersonalnej, studenci rozwijają kompetencje z zakresu 

nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji społecznych. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Kluby fitness; 

➢ Kluby sportowe; 

➢ Ośrodki sportowo-rekreacyjne; 

➢ Praca sezonowa na zgrupowaniach sportowych, 

zorganizowanych wczasach, koloniach dla dzieci; 

➢ Placówki sportowe i oświatowe; 

➢ Absolwent będzie przygotowany do podejmowania i 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turystyka i rekreacja 

Oferta kierunku obejmuje możliwości nabywania wiedzy i 

doświadczenia w kraju i za granicą. Studia skierowane są do 

pasjonatów aktywności ruchowej i turystyki. Konstrukcja 

programów studiów w pełni zaspokoi oczekiwania osób, które 

swoją przyszłość łączą z atrakcyjną pracą, kontaktem z 

naturalnymi walorami krajobrazu, przygodą, poznawaniem 

świata, aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne m.in.: biura 

podróży, hotele i inne obiekty noclegowe, centra 

informacji turystycznej, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki 

rekreacyjne i rekreacyjno- sportowe, kluby sportowe, 

kluby fitness, ośrodki spa i odnowy biologicznej, 

sanatoria, domy kultury; 

➢ Absolwent bezie przygotowany do podejmowania i 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w 

branży turystyczno –rekreacyjnej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fizjoterapia 

Kierunek dla ludzi z pasją, osób aktywnych, lubiących kontakt z 

drugim człowiekiem, który pozwala poznać różne strony ludzkiej 

egzystencji i daje szanse na zdobycie zawodu pełnego satysfakcji 

o dużym zapotrzebowaniu społecznym i rynkowym. Współczesna 

fizjoterapia to nie tylko leczenie, to też profilaktyka i promocja 

zdrowia.  

Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani do 

usprawniania osób z chorobami narządu ruchu, układu krążenia, 

oddechowego i nerwowego u dzieci i dorosłych we współpracy z 

personelem medycznym oraz lekarzami. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Placówki służby zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie); 

➢ Ośrodki gimnastyki korekcyjnej, zakłady pracy chronionej i 

warsztaty terapii zajęciowej; 

➢ Ośrodki prowadzące działalność prozadrowotną, ośrodki 

sportowo-rekreacyjne’ 

➢ Gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu i SPA, 

centra fitness’ 

➢ Absolwent będzie przygotowany do podejmowania i 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terapia zajęciowa 

Terapia zajęciowa to ciekawy kierunek studiów, dzięki któremu 

przyszła praca stanie się pasją i będzie przynosić wiele satysfakcji. 

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie kadry 

terapeutów zajęciowych do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i 

osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz 

dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. 

Studenci kierunku terapia zajęciowa uzyskują kompetencje w zakresie 

komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnej relacji z 

podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego 

człowieka, gotowości pracy w zespole, samodzielności oraz 

odporności na stres. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Szpitale; 

➢ Centra rehabilitacji; 

➢ Warsztaty terapii zajęciowej; 

➢ Świetlice terapeutyczne; 

➢ Ośrodki profilaktyki i terapii uzależnień; 

➢ Szkoły specjalne i integracyjne; 

➢ Ośrodki pomocy społecznej; 

➢ Placówki interwencji kryzysowej; 

➢ Hospicja; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosmetologia 

Kierunek kształcący i rozwijający zainteresowania młodych 

pasjonatów urody. Studenci kosmetologii w trzyletnim toku 

studiów zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu: 

dermatologii, anatomii, fizjologii, chirurgii plastycznej, chemii 

ogólnej i kosmetycznej, receptury kosmetycznej, biochemii, 

fizjoterapii i innych. 

Ponadto studenci poznają najnowsze trendy z zakresu 

kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej. 

Możliwości zatrudnienia: 

➢ Gabinety kosmetyczne; 

➢ Gabinety odnowy biologicznej, SPA & Wellness; 

➢ Laboratoria badawczo- rozwojowe; 

➢ Firmy kosmetyczne- dystrybucja i sprzedaż kosmetyków; 

➢ szkolnictwo o profilu kosmetycznym 

➢ Absolwent będzie przygotowany do podejmowania i 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY REKRUTACJI 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Kompletne dokumenty w białych teczkach można dostarczyć: 

- drogą pocztową Wykaz dokumentów na studia I stopnia i 

studia jednolite magisterskie Wszystkie wymienione 

dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce. 

Kandydaci zobowiązani są we wskazanym terminie do 

złożenia następujących dokumentów: 

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System 

Elektronicznej Rekrutacji, 

 2. wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej,  

3. ksero świadectwa dojrzałości  

 4.  kolorowa aktualna fotografia(1 sztuka) papierowa zgodna 

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych lub paszportów (podpisana na odwrocie) i ta sama 

fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego 

formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez 

administratora systemu. Prawidłowe zdjęcie WZÓR – zobacz, 

 5. dowód opłaty za ELS (22 zł – w przypadku, gdy kandydat 

wybiera więcej niż 1 kierunek studiów opłaty dokonuje się 

raz) (kandydaci, którzy byli studentami Akademii 

Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie lub 

Filia w Białej Podlaskiej i posiadają ELS nie wnoszą opłaty),  

6. dowód opłaty rekrutacyjnej,  

7. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny 

pracy. 



Kandydatki i Kandydaci na studia do Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie muszą 

przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez 

lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego 

przez AWF. Skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, 

znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na 

indywidualnym koncie kandydata- WYBRANE KIERUNKI 

KSZTAŁCENIA - WYDRUKI. 

 Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, 

niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Filii w Białej Podlaskiej - na skierowaniu do lekarza 

zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje 

kandydat. 

 

 

 

 


