ZARZĄDZENIE Nr 85/2016
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania
fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z pózn. zm.), zarządza się co
następuje:
§ 1.1. W Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia z wychowania fizycznego są
obowiązkowe dla studentów:
1) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
2) studiów stacjonarnych drugiego stopnia,
3) stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
4) studiów niestacjonarnych, których program kształcenia przewiduje zajęcia
z wychowania fizycznego.
2. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w wymiarze:
1) 30 godzin dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia,
2) 30 godzin dydaktycznych na studiach drugiego stopnia,
3) 60 godzin dydaktycznych na jednolitych studiach magisterskich
w trakcie dwóch semestrów.
§ 2. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego określa
Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie
Wrocławskim stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.1. Zajęcia z wychowania fizycznego organizuje i prowadzi Uniwersyteckie
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, zwane dalej UCWFS, zgodnie z
harmonogramem zajęć ustalanym przez Kierownika UCWFS do dnia 30 czerwca
danego roku akademickiego.
2. UCWFS wprowadza oferty zajęć z wychowania fizycznego do
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, zwanego dalej USOS, oraz zapewnia
obsługę oferty w systemie poprzez:
1) edytowanie przedmiotów w kolejnych cyklach dydaktycznych,
2) uruchamianie protokołów zaliczeniowych,
3) wpisywanie zaliczeń studentom do protokołów.
3. Na podstawie danych wprowadzonych do systemu USOS dziekanaty
rozliczają studentów z przedmiotu wychowanie fizyczne w cyklu jego wymagalności.
4. W UCWFS przechowywane są papierowe wersje protokołów zaliczeniowych
(dzienniki dydaktyczne) z danego cyklu dydaktycznego przez okres określony
w Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym rzeczowym wykazie akt Uniwersytetu
Wrocławskiego.
§ 4 . Zajęcia z wychowania fizycznego, zwane dalej zajęciami WF, prowadzone są
w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego lub w innych obiektach sportowych
wskazanych przez Dział Nauczania.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi
do spraw Nauczania.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć
i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia
1 października 2016 r.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR

Załącznik do
zarządzenia Nr 85/2016
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Regulamin
organizacji zajęć i zaliczeń wychowania
fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
§1
1. Student ma obowiązek uczestniczyć i zaliczyć zajęcia WF w UCWFS w semestrze
określonym w planie studiów.
2. Student uczestniczy w zajęciach WF w jednej z niżej wybranych form:
1/ zajęcia podstawowe,
2/ zajęcia wyjazdowe, organizowane w weekendy – odpłatne,
3/ obozy rekreacyjno–sportowe, organizowane w przerwie wakacyjnej –
odpłatne,
4/ sekcje sportowe - zajęcia dla osób zakwalifikowanych przez nauczycieli
prowadzących,
5/ zajęcia teoretyczne (w tym: podstawy wiedzy o prozdrowotnym trybie życia,
gry umysłowe lub inne zajęcia zaproponowane przez UCWFS) przeznaczone
dla osób posiadających zwolnienia lekarskie z ćwiczeń ruchowych na okres
roku akademickiego lub na cały okres studiów.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

§2
Zajęcia podstawowe realizowane w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego są
nieodpłatne.
Zajęcia podstawowe realizowane w obiektach nienależących do Uniwersytetu
Wrocławskiego są odpłatne:
1/ częściowo:
a) pływanie,
b) tenis,
c) wioślarstwo,
d) bowling,
e) aqua aerobic,
2/ w pełni:
a) jeździectwo,
b) narciarstwo,
c) kajakarstwo,
d) nurkowanie,
e) hatha yoga.
Student ma swobodę wyboru spośród zajęć nieodpłatnych lub odpłatnych.
Sekcje sportowe są zajęciami bezpłatnymi. Udział w tych zajęciach zobowiązuje
studenta do reprezentowania Uczelni we wszelkich formach współzawodnictwa
sportowego na poziomie akademickim. Zajęcia w sekcjach odbywają się raz lub dwa
razy w tygodniu. Udział w zajęciach sekcji sportowych nie wyklucza możliwości
uczestnictwa w pozostałych formach zajęć wychowania fizycznego.
Studenci, którzy zapisują się na zajęcia częściowo odpłatne, zobowiązani są dokonać
wpłaty przed rozpoczęciem zajęć na rachunek generowany w czasie zapisu. Zapisując
się podczas korekt dokonują płatności (kwota widoczna podczas zapisu przez USOS)
nie później niż w ciągu tygodnia od dnia zakończenia korekt. Wypisując się z zajęć
częściowo odpłatnych w czasie korekt są obciążani płatnością za ilość zajęć planowo
zrealizowanych.
Studenci zapisując się na zajęcia odpłatne dokonują płatności zgodnie z zasadami
wskazanymi przez organizatora.
Brak uczestnictwa przez studenta w zajęciach płatnych nie stanowi podstawy do
roszczenia o zwrot poniesionych kosztów od Uniwersytetu Wrocławskiego.

§3
1. Zapisy na zajęcia WF, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, odbywają się wyłącznie
drogą elektroniczną w terminie podstawowym oraz w czasie korekt. Harmonogram
rejestracji zamieszczany jest na stronie internetowej UCWFS tydzień przed
rozpoczęciem zapisów.
2. Jeżeli student nie zapisze się na zajęcia WF w semestrze określonym w planie
studiów, wówczas zobowiązany jest do uzyskania zgody dziekana na przeniesienie
zaliczenia WF na inny semestr studiów.
3. W semestrze zimowym studentowi przysługuje prawo do zapisania się tylko na jeden
rodzaj zajęć proponowanych przez UCWFS. Wybrany rodzaj zajęć student realizuje
przez cały semestr. W semestrze letnim studentowi przysługuje prawo do zapisania
się na jeden rodzaj zajęć oraz dodatkowo tylko na jeden obóz rekreacyjno – sportowy
organizowany przez UCWFS w przerwie wakacyjnej. Zmiana rodzaju zajęć możliwa
jest tylko w czasie korekt zapisów.
§4
Na pierwszych zajęciach student zobowiązany jest do potwierdzenia podpisem
w dzienniku prowadzącego zajęcia, że nie ma lub nie są mu znane przeciwwskazania do
uczestnictwa w wybranym rodzaju zajęć.
§5
1. Każdy student uczestniczący w jednej z form zajęć WF określonej w § 1 ust. 2 pkt 14 zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW).
2. Student, który nie dokona ubezpieczenia NNW, zrzeka się jakichkolwiek roszczeń
względem Uniwersytetu Wrocławskiego z powodu nieszczęśliwego wypadku w trakcie
zajęć WF.
§6
1. Studenci uczestniczą w zajęciach WF zgodnie z planem zajęć opracowanym przez
UCWFS, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i regulaminów obiektów
sportowych.
2. Studenci zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach WF we właściwym stroju i obuwiu
sportowym ustalonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i dostosowanym do
formy zajęć.
§7
Studenci, którzy otrzymali zgodę na indywidualną organizację studiów, w trybie
wynikającym z Regulaminu studiów w UWr, zapisują się na zajęcia WF na zasadach
ogólnych, natomiast uczestniczą w zajęciach na warunkach uzgodnionych
z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia WF.
§8
1. Student otrzymuje ocenę oraz jeden punkt ECTS po zaliczeniu 30 godzin zajęć WF
w semestrze. Ocena wpisywana jest zgodnie z zasadami dokumentacji przebiegu
studiów.
2. Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy uczestniczył w nie mniej niż 14
zajęciach podstawowych, a ocenę dobrą, gdy uczestniczył w nie mniej niż 13
zajęciach podstawowych w semestrze.
3. Trzy nieodrobione nieobecności studenta na zajęciach WF powodują niezaliczenie
semestru.
4. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć wyjazdowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt
2 jest udział we wszystkich organizowanych zajęciach.

5. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć organizowanych w formie obozów rekreacyjnosportowych, o których stanowi § 1 ust. 2 pkt 3, jest uczestnictwo w wybranym
obozie.
6. Zasady
oceniania
studentów
uczestniczących
w
zajęciach
wyjazdowych,
organizowanych w weekendy oraz w obozach rekreacyjno-sportowych określają
nauczyciele prowadzący zajęcia na zebraniach organizacyjnych.
7. Warunki uzyskania zaliczenia zajęć WF poprzez udział w zajęciach sekcji sportowych,
w tym zasady uzyskiwania ocen i punktu ECTS, określają nauczyciele prowadzący
treningi sekcji sportowych.
8. Studenci, którzy mają skrócone semestry z powodu ćwiczeń w terenie, praktyk
studenckich lub godzin dziekańskich zobowiązani są do zrealizowania zajęć
wychowania fizycznego w pełnym wymiarze 30 godzin. Warunki odrobienia
nieobecności student ustala z prowadzącym zajęcia.
9. Brak zaangażowania studenta podczas zajęć WF oraz lekceważąca postawa wobec
prowadzącego zajęcia może stanowić podstawę do obniżenia oceny lub nie zaliczenia
semestru.
§9
1. Student może ubiegać się o przepisanie oceny z WF w przypadku:
1/ podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim na innym kierunku. Podstawą
przepisania oceny jest złożony przez studenta i zaakceptowany przez Dziekana
wydziału wniosek. Przepisanie oceny polega na podpięciu w USOS-ie zaliczonego
przedmiotu, na podstawie protokołu zaliczeniowego, pod nowy program i etap
studiów;
2/ przeniesienia z innej uczelni (krajowej, zagranicznej) lub realizacji etapu studiów
poza Uniwersytetem Wrocławskim w ramach programu Erasmus, MOST.
Podstawą przepisania oceny jest złożony przez studenta i zaakceptowany przez
Kierownika lub Zastępcę Kierownika UCWFS wniosek. Przepisanie oceny polega
na wpisaniu jej do protokołu zaliczeniowego w danym cyklu dydaktycznym.
2. Przepisanie oceny w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, jest możliwe
wyłącznie w obrębie tego samego stopnia studiów przed upływem jednego roku od
jej uzyskania.
§ 10
1. Nieobecność na zajęciach podstawowych WF, student ma obowiązek odrobić w ciągu
dwóch tygodni od przybycia na zajęcia po nieobecności. Zgody na odrobienie udziela
nauczyciel prowadzący zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Student może odrobić nie więcej niż 3 nieobecności na zajęciach w semestrze.
3. Student nie może uczestniczyć więcej niż raz dziennie w zajęciach WF.
4. Krótkotrwałe zwolnienie lekarskie nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia
nieobecności na zajęciach. Taką nieobecność student zobowiązany jest odrobić.
§ 11
Student na każdym etapie kształcenia po zrealizowaniu obowiązkowych zajęć WF może
zapisywać się na dodatkowe, wybrane przez siebie zajęcia i uczestniczyć w nich na
takich samych zasadach jak przy realizacji obowiązkowych zajęć WF.
§ 12
1. Zwolnienie studenta z ćwiczeń ruchowych w ramach obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego może nastąpić wyłącznie na podstawie Zaświadczenia
lekarskiego, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu,
wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę lub komisję
lekarską.
2. Zaświadczenia lekarskie wydane na innym formularzu lub niekompletne nie będą
rozpatrywane.

3. Student posiadający częściowe ograniczenia zdrowotne realizuje zajęcia WF
w ramach grup rehabilitacyjnych (ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne; ćwiczenia
relaksacyjno-oddechowe) przy uwzględnieniu typu ograniczenia oraz zaleceń lekarza.
4. Zwolnienie lekarskie na okres semestru nie zwalnia studenta z zajęć wychowania
fizycznego, a jedynie przesuwa obowiązek realizacji zajęć WF na kolejny semestr lub
rok akademicki, przy uwzględnieniu procedury określonej w § 3 ust. 3.
5. Studenci posiadający zwolnienie lekarskie z ćwiczeń ruchowych na okres roku
akademickiego lub na cały okres studiów realizują zajęcia WF w formie zajęć
teoretycznych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5.
6. Zapisu osób na zajęcia WF ze zwolnieniami rocznymi lub zwolnieniem na cały okres
studiów dokonuje Kierownik lub Zastępca Kierownika UCWFS wyłącznie w ustalonych
godzinach, w okresie od rozpoczęcia zapisów elektronicznych do ostatniego dnia
korekt.
7. Studenci, którzy uzyskają zwolnienie lekarskie i dostarczą je po terminie korekt mogą
realizować zajęcia dopiero w kolejnych semestrach przy uwzględnieniu procedur oraz
zasad określonych w niniejszym regulaminie.
8. Zwolnienie lekarskie (druk) student zobowiązany jest dostarczyć do UCWFS
w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia.
9. Uzyskanie zwolnienia lekarskiego (semestralnego, rocznego lub na cały okres
studiów) a niewypisanie się w terminie korekt z zajęć częściowo odpłatnych, nie
upoważnia do zwolnienia z opłaty lub roszczenia zwrotu dokonanej płatności.
§ 13
W przypadku nieuczęszczania przez studenta na wybrane zajęcia WF i niespełnienia
wymogów określonych w § 8 - § 10 semestr zostaje niezaliczony. Student ma
obowiązek zrealizować powtórnie wybraną z oferty UCWFS formę zajęć WF w kolejnych
semestrach zgodnie z Regulaminem studiów oraz wnieść opłatę za powtarzanie zajęć,
określoną odrębnym zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za studia
w Uniwersytecie Wrocławskim.
1.

2.
1.
2.

§ 14
Z obowiązku uczestniczenia w obligatoryjnych zajęciach WF, na wniosek studenta,
mogą zostać zwolnieni:
1/ członkowie sportowej kadry narodowej,
2/ zawodnicy najwyższej sportowej klasy rozgrywkowej,
3/ zawodnicy ze sportową klasą mistrzowską.
Zwolnień, o których mowa w ust. 1, dokonuje Kierownik UCWFS.
§ 15
Sprawy, które nie zostały ujęte w Regulaminie organizacji zajęć i zaliczeń
wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim, będą rozpatrywane
indywidualnie przez kierownika UCWFS lub jego zastępcę.
Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Kierownika UCWFS do
Prorektora ds. Nauczania UWr.

Załącznik
do Regulaminu

...............................

...............................................

(pieczątka zakładu opieki zdrowotnej)

(miejsce i data wystawienia zaświadczenia)

Zaświadczenie lekarskie
Stan zdrowia Pana/i
............................................................................................................................
(imię i nazwisko studenta)

umożliwia udział w:
ćwiczeniach korekcyjno-kompensacyjnych*
ćwiczeniach relaksacyjno-oddechowych*
wyklucza udział w ćwiczeniach ruchowych w ramach zajęć wychowania
fizycznego organizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim w okresie*:
semestru......................................... w roku akademickim ............/............., *
(zimowy/letni)

całego roku akademickiego .................../..................., *
całego okresu studiów*.

........………………………………………………….
* Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X”.

(pieczątka i podpis
lekarza/przewodniczącego komisji lekarskiej)

Niniejszy zaświadczenie student składa u Kierownika lub Zastępcy Kierownika
Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Przesmyckiego 10 pok. B,
do dnia 15 października – w semestrze zimowym oraz
do końca lutego – w semestrze letnim danego roku akademickiego.

przyjąłem/przyjęłam do wiadomości

kierunek studiów/rok/nr albumu

data i podpis studenta

