REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ROK AKADEMICKI 2019/2020
I. ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się drogą elektroniczną w okresie
od 21 września do 13 października 2018 r.
2. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w różnej formie w zależności od możliwości
ruchowych i zdrowotnych studenta oraz możliwości organizacyjnych, finansowych i bazowych
SWFiS Politechniki Koszalińskiej. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój
sportowy oraz obuwie sportowe zmienne.
3. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione
w szatni.
II. WARUNKI ZALICZENIA
1. Zaliczenie przedmiotu dokonuje prowadzący grupę. Wpis umieszcza się w indeksie i karcie
zaliczeniowej.
2. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
1) aktywne uczestnictwo w każdych zajęciach,
2) zaliczenie przepisów wybranej na zajęciach dyscypliny sportowej (do uzgodnienia
z prowadzącym),
3) odrobienie nieobecności,
4) udział w obowiązkowej Inauguracji Sportowej Roku Akademickiego w semestrze
zimowym oraz w Dniu Sportu w semestrze letnim,
5) udział w sprawdzianach sprawności fizycznej, a w przypadku studentów – członków sekcji
sportowych, także udział w zawodach sportowych.
6) istnieje możliwość realizowania efektów kształcenia z wychowania fizycznego podczas
płatnych obozów sportowych (kajakowy, narciarski, itp.) oraz zajęć dodatkowych
aktywności ruchowej, organizowanych przez SWFiS Politechniki Koszalińskiej.
3. Termin uzyskania zaliczenia ustala Dziekan Wydziału. Wpisu dokonuje się na ostatnich zajęciach
w semestrze.
4. Studiujący indywidualnym tokiem, ustala na początku semestru z Kierownikiem SWFiS warunki
oraz termin zaliczenia przedmiotu.
5. W razie nieobecności na zajęciach (maksymalnie 3 zajęcia) student może odrobić je podczas
konsultacji u swojego prowadzącego.
6. Opuszczenie czterech zajęć z wychowania fizycznego lub więcej w semestrze bez
usprawiedliwienia, powoduje brak zaliczenia i konieczność powtarzania przedmiotu
w następnym semestrze w całości.
III.

ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. Osoby ze zwolnieniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę (na jeden semestr
lub na cały rok akademicki) biorą udział w zajęciach teoretycznych „Gry umysłowe”.
2. Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego dla osób ze zwolnieniami lekarskimi odbywają się
drogą elektroniczną do wskazanej grupy, w okresie od 21 września do 13 października 2018 r.
dr Joanna Dworaczyk
Kierownik SWFiS

