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PROMOCJA
Już siedemdziesiąty
drugi raz
zainaugurowano
rok akademicki
na Akademii
Wychowania
Fizycznego we
Wrocławiu. Tradycyjnie
już uroczystość miała
miejsce w murach
Uniwersytetu
Wrocławskiego,
w pięknej auli
Oratorium Marianum.
Uroczystość była
okazją nie tylko
do wyznaczenia
celów na kolejny rok
akademickiego, ale
także podsumowania
poprzedniego.
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Z optymizmem w przyszłość

Fot. A. Nowak

Rektor uczelni dr hab.
prof. Andrzej Rokita rozpoczął swoje przemówienie
inauguracyjne rozpoczął od
ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce. – Dziś
j u ż w i e m y, ż e d o k u m e n t
ten wchodzi w życie 1 października tego roku. Nasza
uczelnia przygotowuje się do
wdrożenia ustawy od kilku miesięcy. We wtorek, 25
września podczas spotkania
ze społecznością Akademii
przedstawiłem najważniejsze
zmiany, jakie nas czekają.
Między innymi są one takie:
organami uczelni będą rada
uczelni, rektor i senat, nowy
statut zacznie obowiązywać
od 1 października 2019 roku
(już nad nim pracujemy),
zostanie wprowadzony nowy
model kształcenia doktorantów, nowe ścieżki karier y
akademickiej i naukowej,
nowe rozwiązania w zakresie dodatkowej ochrony praw
studenta, ewaluacji będzie
podlegać działalność naukowa całej Uczelni w ramach
dyscyplin naukowych. Przed
nami trudna, systematyczna
praca, z którą, jestem przekonany, pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu poradzą sobie
znakomicie – mówił prof. Rokita. Następnie rektor podzielił się ze zgromadzonymi
sukcesami osiągniętymi przez
uczelnie w ostatnich miesiącach. – Przypomnę wyniki
ostatniej oceny parametrycznej, w której nasza szkoła
uzyskała, po raz pierwszy w
swojej historii, dwie kategorie
naukowe A: Wydział Wychowania Fizycznego i Wydział
Fizjoterapii oraz jedną kategorię B – najmłodszy nasz
wydział – Wydział Nauk
o Sporcie – mówił Rokita.
Kolejnym sukcesem uczelni
jest fakt, że w ramach komercjalizacji wyników badań
podpisała z amerykańską firmą Palos Sports z Austin w
stanie Illinois umowę sprzedaży licencji na wytwarzanie
i sprzedaż na terenie Stanów
Zjednoczonych, Kanady i
Unii Europejskiej EDUballi.

Inauguracja roku akademickiego
na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego

Nowy rok akademicki na
wrocławskiej Akademii
Wychowania Fizycznego
został oﬁcjalnie
zainaugurowany

Przybywa profesorów
i doktorów

Wrocławska Akademia
Wychowania Fizycznego rozwija się oczywiście także pod
względem naukowym. W minionym roku akademickim tytuł profesora uzyskał Michał
Kuczyński. Siedem osób otrzymało stopień doktora habilitowanego, dwie osoby czekają na
zakończenie procedury postępowania. Stopień doktora nauk
o kulturze fizycznej nadano 29
osobom. W roku akademickim 2017/2018 pracownicy
naukowi podjęli się realizacji
9 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Łączna wartość
grantów przeznaczonych na te
zadania wynosi ponad 4 miliony złotych. W ramach działalności statutowej prowadzono
badania w kilkudziesięciu dziedzinach. Efektem wszystkich
tych naukowych przedsięwzięć
jest opublikowanie 363 prac,
które przyniosły łącznie 4558
punktów Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Ubiegły rok akademicki zaowocował nawiązaniem współpracy
z kolejnymi 15 jednostkami
naukowymi ze świata (m.in.
ze Stanów Zjednoczonych, z
Anglii, Tajwanu, Chorwacji,
Finlandii, Ukrainy, Rumunii,
Gruzji, Hiszpanii i Portugalii).
W dalszym ciągu prowadzone
są działania w kierunku zwiększenia mobilności pracowników i studentów w ramach
programu Erasmus plus.

Dydaktyka pod lupą
W minionych miesiącach
dokonano wnikliwego przeglądu programów kształcenia

na poszczególnych kierunkach studiów. Wyniki przeglądu dały mocne podstawy do
przeprowadzenia modyfikacji
programów, tak aby zapewnić studentom kompletne wykształcenie oraz pełen pakiet
uprawnień zawodowych. Na
wszystkich wydziałach wprowadzono również zmiany w
organizacji studiów, dające studentom możliwość decydowania o indywidualnym planie
zajęć. Ułatwiło im to godzenie
obowiązków dydaktycznych z
karierą sportową oraz pracą zarobkową. Od tego roku akademickiego studenci będą mogli
brać udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.
Do tej pory tego typu zajęcia
odbywały się jedynie w ramach programu Erasmus. Warto dodać, że w mijającym roku
akademickim uruchomiono pilotażowy program „Legia Akademicka” adresowany do studentów ochotników chcących
uzyskać dodatkowe uprawnienia z zakresu szkolenia wojskowego. Uczestniczyło w nim 59
szkół wyższych z całego kraju,
w tym pięć wojskowych. W
zajęciach zorganizowanych we
wrocławskiej AWF, w części
teoretycznej programu, wzięło
udział 72 studentów uczelni

Wrocławia (w tym 50 z AWF).
Jak się okazało, studenci byli
bardzo zadowoleni z możliwości uzyskania dodatkowych
kwalifikacji.

Wrocławska AWF wciąż
popularna
– Systematycznie poszerzana oferta edukacyjna dla
studentów, baza dydaktyczna
oraz wysokokwalifikowana kadra nauczycieli akademickich,
a także duża rozpoznawalność
naszej szkoły, potwierdzona została rankingiem popularności,
w którym po raz kolejny znaleźliśmy się w pierwszej 10 najbardziej popularnych uczelni w
kraju. To regularnie przyciąga
do nas setki nowych studentów
– mówił rektor. Tegoroczna
rekrutacja potwierdza słowa
prof. Andrzej Rokity. Przystąpiło do niej 3319 kandydatów, co daje 16 kandydatów
na jedno miejsce. Jest to jeden
z najlepszych wyników w historii uczelni. Ponadto to, w
roku akademickim 2017/2018
na sześciu kierunkach naukę
pobierało 3767 studentów
oraz 139 doktorantów. Studia
ukończyło ponad 1000 osób
(578 licencjatów, 547 magistrów oraz 29 doktorów). Do
grona świeżo upieczonych ab-

solwentów uczelni należy między innymi reprezentant Polski
w piłce ręcznej, dwukrotny
medalista mistrzostw świata
Bartosz Jurecki, oraz medalista The World Games Wrocław 2017 – Michał Bąbos.
W zajęciach organizowanych
w ramach studiów podyplomowych i kursów doskonalenia zawodowego uczestniczyło
495 osób. Na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku studiowało
łącznie 118 słuchaczy.

Studenci na medal
Studenci wrocławskiej
AWF mogą pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi.
Do najważniejszych w mijającym roku akademickim należy zaliczyć medale zdobyte
podczas halowych mistrzostw
świata w Birmingham (LA):
złoty medal i rekord świata w
sztafecie 4x400 metrów – Rafał Omelko, srebrny medal w
sztafecie 4x400 metrów – Natalia Kaczmarek i Joanna Linkiewicz. Nie mniej cenny jest
też złoty medal w sztafecie
4x400 metrów wywalczony
przez Natalię Kaczmarek podczas berlińskich Mistrzostw
Europy w Lekkiej Atletyce.
– Dumny jestem również z kilkunastu medali mistrzostw Pol-

ski seniorów i młodzieżowców
oraz akademickich mistrzostw
Polski. Wszystkim sportowcom
serdecznie gratuluję! – mówił
Andrzej Rokita. Mówiąc o osiągnięciach sportowych, nie sposób zapomnieć o sukcesie profesora maratończyka. Profesor
Jan Chmura został pierwszym
w Polsce nauczycielem akademickim, który zdobył Koronę
Maratonów Ziemi oraz Koronę Największych Maratonów
Świata. Już po raz jedenasty
uczelnia gościła uczestników
Dolnośląskich Onkoigrzysk
Dzieci i Młodzieży zorganizowanych wspólnie przez AWF
oraz Uniwersytet Medyczny.
Odbyła się też druga edycja
festynu sportowo-rekreacyjnego „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”, w którym wzięło udział blisko 2000
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wciąż prężnie działa Studenckie Towarzystwo Naukowe
skupiające młodych badaczy w
32 kołach naukowych. Jak co
roku, w maju zorganizowano
konferencję dla młodych badaczy, na którą przyjechali studenci z całej Polski. – Dumą
napawa mnie niebywała aktywność studentów i pracowników tworzących Zespół Pieśni
i Tańca AWF „Kalina”, który
w tym roku obchodzi 35-lecie
swojej działalności artystycznej
– przyznał Andrzej Rokita. W
tym czasie zespół zdobył wiele
nagród i wyróżnień na niezliczonych krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych.
– Już dzisiaj zapraszam Państwa na obchody jubileuszowe,
które zostaną przeprowadzone
w dwóch odsłonach. Pierwsza
będzie miała miejsce podczas
uroczystości Święta Uczelni 19
października br. w budynku
P4 naszej Akademii, druga
– podczas specjalnego koncertu
galowego zaplanowanego na 17
listopada w Teatrze Polskim we
Wrocławiu przy ulicy Gabrieli
Zapolskiej – dodał rektor.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wchodzi w siedemdziesiąty drugi
rok swojej działalności. Będzie
to kolejny trudny okres nie
tylko dla niej, ale także dla całego szkolnictwa wyższego oraz
nauki polskiej. Rozpoczynający
się proces związany z nową reformą z pewnością przyniesie
istotne zmiany w funkcjonowaniu uczelni. – Jestem jednak
spokojny o jej przyszłość, gdyż
doświadczenia, szczególnie
ostatniego roku, bardzo dobrze
nauczyły nas, jak umiejętnie i
skutecznie dostosowywać się do
ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Jest mi niezmiernie
miło poinformować Państwa,
że dzięki usilnym staraniom
władz uczelni oraz całej naszej
społeczności akademickiej, a
także za sprawą podjętych w
porę zabiegów pozyskania dodatkowych środków, jak również w wyniku działań restrukturyzacyjno-oszczędnościowych
sytuacja ekonomiczna szkoły
jest zadowalająca i stabilna
– zakończył optymistycznie dr
hab. prof. Andrzej Rokita.
RED

39/2018

