
Regulamin zapisów oraz zajęć z WF ogólnego (międzywydziałowego) 

 

 

1. Zapisami oraz zajęciami z wychowania fizycznego kieruje Koordynator do spraw 

wychowania fizycznego, zwany dalej Koordynatorem.  

2. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym. Studenci mogą uczestniczyć 

w wybranej przez siebie formie zajęć, na podstawie zapisów internetowych (termin 

zapisów podawany jest wcześniej w aktualnościach na stronie Wydziałów KANS). 

3. Obligatoryjnymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci I roku 

studiów. Wszyscy studenci (w tym członkowie kadry narodowej, studenci 

posiadający zaliczenie z WF lub posiadający zwolnienie lekarskie oraz Indywidualną 

Organizację Zajęć) mają obowiązek zapisać się na wybrane zajęcia. 

4. Studenci z kierunku pielęgniarstwo licencjackie realizują zajęcia z WF również na II 

roku studiów w semestrze zimowym. 

5. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności realizują zajęcia  

z wykwalifikowanymi wykładowcami dostosowane do swoich możliwości. 

6. W przypadku za małej liczby zapisanych studentów na dane zajęcia (nieutworzona 

grupa), Koordynator przepisuje studentów do innej grupy. 

7. Niektóre formy zajęć realizowane są w weekendy. Zajęcia te podczas zapisów będą 

posiadały odpowiedną adnotację. 

8. Każdy student ma obowiązek zaliczenia dwóch semestrów zajęć (30 godzin 

dydaktycznych zajęć w semestrze zimowym oraz 30 godzin zajęć dydaktycznych 

w semestrze letnim).  

9. Studenci kierunku pielęgniarstwo licencjackie mają obowiązek zaliczenia zajęć 

w wymiarze: I rok studiów 15 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym oraz 

letnim, II rok studiów 30 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym. 

10. W celu uzyskania zaliczenia semestru, obowiązkiem studenta jest czynne 

uczestnictwo w 75% zajęć. Dozwolone 25%  nieobecności musi być usprawiedliwione 

(zwolnienie lekarskie, dziekańskie bądź zwolnienie klubowe wystawione w związku z 

wyjazdem na zawody sportowe) 

11. Zaległości student winien odrobić w okresie do miesiąca od dnia pojawienia się 

na zajęciach. 

12. Zaliczenie semestru z wpisem na kartę zaliczeniową studenta (zaliczenie lub brak 

zaliczenia) dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia, w ostatnim 

tygodniu semestru. 

13. Niezaliczenie semestru z winy studenta powoduje konieczność ubiegania się o zgodę 

Dziekana Wydziału powtórzenie semestru. Po uzyskaniu takiej zgody, student 

zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty zgodnie z Zarządzeniem 

(Rektora).. 

14.  Długoterminowe zwolnienia lekarskie są podstawą do ubiegania się o zaliczenie zajęć 

w następnym roku akademickim bez konieczności uiszczania opłaty. Warunkiem 

uzyskania zgody na przeniesienie zajęć jest pozytywnie rozpatrzony wniosek przez 

Dziekana danego wydziału. Wniosek wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim 

należy dostarczyć do Dziekanatu w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. 



15. Studenci posiadający zaliczenie z wychowania fizycznego w latach poprzednich (inny 

wydział, inna uczelnia), mają obowiązek zapisać się na zajęcia za pomocą rejestracji 

internetowej i w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru przedstawić 

prowadzącemu daną grupę dydaktyczną dokument uprawniający do przepisania 

oceny. 

16. Koordynator zalicza zajęcia studentom będącym członkami kadry olimpijskiej, 

narodowej oraz osiągającym wysokie wyniki sportowe na terenie kraju (medaliści 

Mistrzostw Polski). Podstawą zaliczenia jest rejestracja internetowa na wybrane 

zajęcia oraz dostarczony wniosek do Koordynatora o możliwość zaliczenia zajęć na 

podstawie udokumentowanej kariery zawodniczej oraz wyników sportowych. 

Wniosek należy przedstawić w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. 

17. Studenci posiadający IOZ, uczestniczą w zajęciach zgodnie z ogólnym regulaminem 

studiów. 

18. Prowadzący podczas pierwszych zajęć w semestrze określa i podaje do wiadomości 

szczegółowe warunki zaliczenia. 

19. W trakcie odbywania zajęć obowiązuje strój sportowy, adekwatny do dyscypliny 

sportu (podany przez prowadzącego). 

20. W sprawach nieobjętych Regulaminem, decyzje podejmuje Koordynator. 


