STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU
Zasady zaliczania zajęć wychowania fizycznego
Stopień I i II, jednolite studia magisterskie stacjonarne
dla studentów z koniecznością zaliczenia różnic programowych

W przypadku wystąpienia różnic programowych należy:
1.

Zapoznać się z zasadami zaliczania różnic programowych.

2.

Wybrać opcję dogodną dla siebie.

3.

Złożyć stosowne podanie.

3.

Spełnić wszystkie wymogi, zgodnie z wybrana opcją.

4.

Uzyskać wpis poświadczający zaliczenie różnic programowych.

Możliwości zaliczania wychowania fizycznego dla studentów z różnicami programowymi za każdy
semestr (12 godzin).
1. Udział w zajęciach wf ze studentami studiów stacjonarnych w terminach ustalonych z
kierownikiem SWFiS w ilości: 6-7 zajęć - db, 8-10 zajęć - db+, 11-12 zajęć – bdb.
Na zajęciach studentów obowiązuje:
a. przygotowanie do zajęć – przebranie w strój sportowy adekwatny do rodzaju i warunków
prowadzonych zajęć, stan psychofizyczny umożliwiający udział w zajęciach ruchowych,
b. aktywność studenta na zajęciach.
2. W przypadku podejmowania regularnej aktywności fizycznej (w czasie od ponownego wpisu na
listę studentów do terminu zrealizowania różnic programowych, wyznaczonego przez dziekana),
student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zaliczenie zajęć na podstawie
załączonych dokumentów. Stosowne zaświadczenia dokumentujące podejmowanie aktywności
fizycznej w wymiarze minimalnie 12/24* godzin należy dostarczyć nie później, niż tydzień przed

terminem zrealizowania różnic programowych, wyznaczonym przez dziekana. Dokumenty
dostarczone po terminie nie będą honorowane.
3. W przypadku zaistniałych przyczyn losowych uniemożliwiających inne zaliczenie wychowania
fizycznego, student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zmianę formy realizacji
zajęć wychowania fizycznego. Zasady zaliczenia przedmiotu ustalane są z Kierownikiem SWFiS
indywidualnie.
4. W przypadku stanu zdrowia, uniemożliwiającego czynny udział w zajęciach wychowania
fizycznego, student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zaliczenie realizacji zajęć
wychowania fizycznego na podstawie pracy zaliczeniowej. Temat pracy zaliczeniowej powinien być
związany z aktywnością fizyczną oraz kierunkiem studiów a nakład pracy potrzebny do
przygotowania tematu powinien wynosić około 12 godzin. Pracę należy dostarczyć nie później, niż
tydzień przed terminem zrealizowania różnic programowych, wyznaczonym przez dziekana.
Dokumenty dostarczone po terminach nie będą honorowane.
5. Studenci z IOS zaliczają przedmiot na zasadach ustalanych z Kierownikiem SWFiS
indywidualnie.

UWAGA!
Wszystkie dokumenty można złożyć w odpowiednim terminie w dziekanacie. Lepiej jednak
skontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem SWFiS, ze względu na fakt, że przedmiot kończy
się zaliczeniem na ocenę, wpisaną na karcie wpisów (nie w systemie USOS) przez Kierownika
SWFiS. Kontakt telefoniczny lub osobisty w podanych godzinach.

