SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU
W okresie sprawozdawczym w naszej jednostce zatrudnionych było 39 nauczycieli
wychowania fizycznego na pełnym etacie. Od października 2017 roku na zajęcia
z wychowania fizycznego systematycznie uczęszczało ok. 10.000 studentów
tygodniowo. Zajęcia odbywały się na obiektach własnych Uniwersytetu w Poznaniu
i Gnieźnie (Instytut Kultury Europejskiej) oraz wynajmowanych w Poznaniu, Kaliszu,
Gnieźnie i Słubicach. Studenci mieli możliwość wyboru następujących dyscyplin
sportowych: aerobik, aqua aerobik, badminton, body control, body ball, joga, joggingNW, judo kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, kulturystyka,
gimnastyka lecznicza, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe i fitness lub
step, nauka pływania, pływanie, piłka nożna kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet
i mężczyzn, samoobrona, taniec, tenis stołowy, tenis ziemny z siłownią, trening
funkcjonalny, szermierka, futsal i nurkowanie.
W minionym roku prowadzono zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Instytutu Kultury Europejskiej
w Gnieźnie oraz Collegium Polonicum w Słubicach.
SWFiS zorganizowała dla studentów niepełnosprawnych zajęcia rehabilitacyjne
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, a także obóz rehabilitacyjnosportowy i integracyjny spływ kajakowy. Studenci niepełnosprawni mieli także
możliwość reprezentowania barw naszej uczelni na zawodach międzyuczelnianych.
W organizowanych przez SWFiS Integracyjnych Mistrzostwach Polski w Pływaniu
studenci UAM zajmują od lat pierwsze miejsce. Mistrzostwa te cieszą się ogromnym
zainteresowaniem w całym kraju, zarówno dzięki poziomowi sportowemu
zawodników, jak i sukcesowi organizacyjnemu SWFiS. W minionym roku po raz
kolejny zanotowano wzrost liczby startujących studentów.
W 2017 roku SWFiS prowadziła zajęcia sportowe finansowane przez Fundusz
Socjalny dla pracowników UAM w następujących dyscyplinach: aerobik, body
ball/zog/step, joga, zdrowy kręgosłup, nauka i doskonalenie pływania, siatkówka,
trening funkcjonalny.
W oparciu o SWFiS działały 44 sekcje sportowe zrzeszające młodzież chcącą
uprawiać sport na wyższym poziomie. W punktacji ogólnej Akademickich Mistrzostw
Wielkopolski Szkół Wyższych UAM zajął pierwsze miejsce.
W XXXIV edycji Akademickich Mistrzostw Polski UAM zajął dwunaste miejsce
w klasyfikacji generalnej i czwarte w klasyfikacji uniwersytetów. Największy wkład
punktowy wniosła sekcja jeździecka i sekcja trójboju siłowego – trzecie miejsce.
Ogromnym sukcesem był brązowy medal drużynowy na Uniwersjadzie w Tajpej
szermierzy UAM (Julia Walczyk, Julia Chrzanowska, Hanna Łyczbińska) oraz złoty
medal na MS juniorek (Julia Walczyk, Julia Chrzanowska). Sekcja Szermierki
odniosła również liczne sukcesy w rywalizacji drużynowej – złoty medal na
Mistrzostwach Europy Juniorek, brązowy medal na ME do lat 23, złoty medal na
Mistrzostwach Polski do lat 23 oraz srebrny medal na Mistrzostwach Polski Seniorek.
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Sekcja Futsalu Kobiet zdobyła Mistrzostwo Polski w Ekstralidze Futsalu Kobiet oraz
Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej – BEACHSOCCER. Z kolei Sekcja Piłki
Siatkowej Mężczyzn wywalczyła czwarte miejsce w rozgrywkach II ligi państwowej.
Sekcja futsalu kobiet zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w BeachSoccerze. Dwa medale Mistrzostw Polski zdobyli również zawodnicy Triathlonu.
Sukcesy odnoszone przez uniwersyteckie reprezentacje nie byłyby możliwe bez
wsparcia Władz uczelni. Racjonalna polityka zwolnień z opłat za studia wybitnych
zawodników, system pomocy stypendialnej i dotychczasowy poziom finansowania
sportu stanowią gwarancję stabilnego rozwoju sportu akademickiego na UAM.
Liczba studentów uprawiających sport na UAM, posiadających kartę ISIC-AZS
i zrzeszonych w Klubie Uczelnianym AZS UAM przekroczyła 500 osób. Zajęcia
sportowe prowadzone są na wszystkich poziomach, począwszy od podstawowego
poprzez zaawansowany aż do mistrzowskiego.
Tradycyjny już Dzień Sportu UAM zgromadził na starcie blisko 5000 studentów.
Rozwijały się ligi wewnątrzuczelniane w piłce nożnej, koszykowej i siatkowej.
Do najbardziej usportowionych wydziałów w Uniwersytecie należą: Wydział Nauk
Społecznych, Wydział Chemii oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Pracownicy SWFiS poza zajęciami z wychowania fizycznego prowadzili przedmioty
związane z kulturą fizyczną, zdrowiem i rekreacją na wydziałach, z którymi Szkoła
współpracuje i współtworzy specjalności. Odbyły się również zajęcia programowe dla
studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych oraz zajęcia sportowe na 6 obozach programowych dla studentów
Turystyki i Rekreacji (obozy narciarskie w Czechach i Francji oraz ćwiczenia
terenowe w Ślesinie).
Od 2015 roku SWFiS kontynuuje współpracę z Wydziałem Studiów Edukacyjnych
i Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prowadzone były na tych
wydziałach programowe zajęcia dydaktyczne.
SWFiS była także organizatorem imprez sportowych dla pracowników UAM:
Mistrzostw Polski Pracowników Wyższych Uczelni w Piłce Siatkowej, Mistrzostw
Poznania Pracowników Wyższych Uczelni w Piłce Siatkowej i Piłce Nożnej oraz
Międzywydziałowego Turnieju Piłki Nożnej i Siatkowej. SWFiS współorganizowała
Festyn Rodzinny dla Pracowników UAM i ich dzieci.
W okresie sprawozdawczym zakupiono z budżetu SWFiS nowy sprzęt sportowy
wykorzystywany do obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
Sprawozdanie sporządził:
Prof. UAM dr hab. Roman Przymusiński
p.o. Dyrektora Szkoły

Znak sprawy

strona 2 z 2

