Załącznik do Uchwały nr 1
Senatu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
z dnia 09.09.2019 r.

Regulamin programu

Kariera Dwutorowa Student - Sportowiec
w
Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa warunki i tryb realizacji Programu Kariera Dwutorowa StudentSportowiec, zwanego dalej Programem, organizowanego przez Wyższą Szkołę
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, zwaną dalej Uczelnią lub WSWFiT.
2. Celem Programu jest zapewnienie najlepszych warunków do podjęcia kształcenia
akademickiego oraz kontynuowania i rozwijania kariery sportowej studenta - sportowca
zwanego dalej Uczestnikiem.
3. Program zapewnia wsparcie Uczelni w celu odpowiedniego zarządzania i planowania
kariery sportowej harmonijnie łączonej z kształceniem akademickim, w tym tutoring
sportowy i opiekę naukowo-dydaktyczną. Priorytetem tych działań jest połączenie treningu
wysokiej jakości i edukacji na najwyższym poziomie, ze szczególnym naciskiem na ciągłe
kształcenie formalne młodych sportowców. Organizacja studiów w ramach programu
Kariera Dwutorowa Student-Sportowiec, zapewnia zrównoważony rozwój na polu
edukacyjnym oraz sportowym.
4. Program realizowany jest w porozumieniu z klubem sportowym, do którego należy
student-sportowiec.
§2
1. Przyjęcie do Programu odbywa się na zasadach rekrutacji.
2. O kwalifikację do Programu mogą ubiegać się studenci WSWFiT:
 kształcący się na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia,
 członkowie klubów sportowych zrzeszonych w polskich związkach sportowych,
zgodnych z aktualnym na dzień rozpoczęcia rekrutacji wykazem polskich związków
sportowych,

ogłaszanym

przez

Ministra

Sportu

i

Turystyki

lub

zrzeszeni

w zagranicznych związkach sportowych legitymujący się:
1) międzynarodową mistrzowską klasą sportową,
2) mistrzowską klasą sportową,
3) pierwszą klasą sportową,
4) wybitnymi osiągnięciami sportowymi w przypadku związków sportowych nie
przyznających klas sportowych.
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ZASADY KWALIFIKACJI DO PROGRAMU
§3
1. Rekrutacja do Programu prowadzona jest na początku roku akademickiego, szczegółowy
harmonogram rekrutacji na każdy rok akademicki ustala Prorektor.
2. Ogłoszeniu o rekrutacji towarzyszą działania informacyjno-promocyjne dotyczące
Programu, które dostępne są na stronie Internetowej Uczelni: www.wswfit.com.pl,
Facebooku WSWFiT oraz w Rektoracie.
3. Podstawą ubiegania się o kwalifikację do Programu jest terminowe złożenie wniosku
o przyjęcie do Programu, którego wzór zawiera ogłoszenie o rekrutacji (Załącznik 1).
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych
w ogłoszeniu o rekrutacji, w tym:
1) potwierdzenie przynależności do klubu sportowego wg. wzoru określonego
w ogłoszeniu o rekrutacji (Załącznik 2);
2) oświadczenie kandydata i klubu sportowego, iż w przypadku przyjęcia do Programu
Uczestnik będzie reprezentował WSWFiT w zawodach i ligach akademickich, według
wzoru określonego w ogłoszeniu o rekrutacji (Załącznik 3);
3) jedno z poniższych zaświadczeń:


zaświadczenie polskiego związku sportowego określające rodzaj klasy sportowej
i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej,



zaświadczenie polskiego związku sportowego o wysokim poziomie sportowym
kandydata i wykaz osiągnięć sportowych kandydata w przypadku polskich związków
sportowych nie przyznających klas sportowych,



zaświadczenie zagranicznego związku sportowego określające osiągnięcia sportowe
kandydata lub rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące
podstawą przyznania klasy sportowej,

4) plan przebiegu Programu Kariera Dwutorowa Student-Sportowiec, który zawiera
harmonogram pracy sportowej, według wzoru określonego w ogłoszeniu o rekrutacji
(Załącznik 4),
5) aktualną legitymację przynależności do Akademickiego Związku Sportowego
WSWFiT w Białymstoku,
6) w przypadku dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język
polski.
5. Kwalifikacji do programu dokonuje Prorektor, w tym:
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- weryfikuje i ocenia złożone wnioski o przyjęcie do Programu;
- ustala listę Uczestników zakwalifikowanych do Programu;
- wydaje decyzje o przyjęciu Uczestników do Programu;
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5 służy odwołanie za pośrednictwem Prorektora do
Rektora WSWFiT w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Uczestnika decyzji.
7. Kwalifikację do Programu Uczestnik otrzymuje na jeden rok akademicki.
8. Administracyjną obsługę procesu rekrutacyjnego i kwalifikacji do Programu zapewnia
Rektorat WSWFiT.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
§4
1. Przyjęcie do Programu następuje na podstawie decyzji, o której mowa w § 3 ust. 5, a jego
realizacja na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Warunki i tryb udziału Uczestników w zajęciach przewidzianych tokiem studiów reguluje
Regulamin studiów WSWFiT.
3. Uczestnik Programu:
 ma prawo do indywidualnej organizacji studiów, zgodnie z Regulaminem indywidualnej
organizacji studiów, będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Studiów Wyższej
Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,
 otrzymuje wsparcie Tutora wskazanego przez klub sportowy, do którego należy
student-sportowiec,
 zostaje objęty opieką naukowo-dydaktyczną przez pracownika Uczelni wskazanego
przez Rektora.
4. Uczestnik, na podstawie przepisów odrębnych, może ubiegać się o przyznanie stypendium.
§5
Do obowiązków Uczestnika Programu należy w szczególności:
1. przestrzeganie Regulaminu Programu;
2. przestrzeganie Regulaminu studiów WSWFiT, w szczególności Regulaminu indywidualnej
organizacji studiów;
3. reprezentowanie WSWFiT podczas rywalizacji akademickiej oraz w innych zawodach
i rozgrywkach akademickich lub klasyfikacjach akademickich, o ile Uczestnik zostanie
powołany do reprezentacji WSWFiT,

3

4. niezwłoczne informowanie WSWFiT o wszystkich osiąganych wynikach sportowych,
5. niezwłoczne informowanie Tutora sportowego oraz Opiekuna naukowo - dydaktycznego
o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na przebieg Programu, w szczególności na
przebieg kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów spowodowanych
szkoleniem sportowym,
6. bieżąca aktualizacja harmonogramu pracy sportowej i przedkładanie go do wiadomości
Tutora sportowego oraz Opiekuna naukowo-dydaktycznego.
§6
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie w trakcie roku akademickiego,
składa w tym celu do Prorektora pisemny wniosek.
2. Prorektor na wniosek Opiekuna naukowo-dydaktycznego lub z własnej inicjatywy, po
zasięgnięciu opinii Opiekuna naukowo-dydaktycznego, skreśla Uczestnika z Programu
w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu Programu, w szczególności
niewywiązywania się z zobowiązania do reprezentowania WSWFiT w ramach określonych
w par. 5 ust. 3 Regulaminu.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie za pośrednictwem Prorektora do
Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
4. W przypadku rezygnacji z udziału lub skreślenia Uczestnika z Programu traci on wszelkie
prawa wynikające z Programu Kariera Dwutorowa Student-Sportowiec.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
WSWFiT.
2. Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku
w materiałach informacyjno-promocyjnych WSWFiT.
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