Słupsk dn. 01.10.2018 r.
REGULAMIN REALIZACJI
przedmiotu wychowanie fizyczne w Akademii Pomorskiej w Słupsku
w roku akademickim 2018/19
1. Student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu w wymiarze godzin określonym w programach kształcenia
zatwierdzanych przez rady wydziałów.
2. Przedmiot wychowanie fizyczne studenci realizują w różnym wymiarze godzinowym
w kontakcie z nauczycielem (N) w zależności od kierunku studiów (patrz sylabus).
3. Przedmiot wychowanie fizyczne kończy się zaliczeniem. Zaliczenie zajęć dokonywane jest
na podstawie sprawdzianów umiejętności, sprawności fizycznej, wiadomości z zakresu
kultury fizycznej oraz wykazania wymaganych kompetencji interpersonalnych podczas
realizacji zajęć (patrz sylabus).
4. Studenci AP z ograniczeniami zdrowotnymi (w tym także z orzeczeniami o
niepełnosprawności) objęci są obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Na
pierwszych zajęciach wf studenci dokonają wyboru grup (będą utworzone grupy, w
różnych dniach, dla studentów z orzeczeniami), w których forma zajęć

będzie

dostosowana do niepełnosprawności studenta. W tym celu studenci z orzeczeniami o
niepełnosprawności winni przyjść do SWFiS razem ze swoim kierunkiem w dniu i
godzinie podanej w planie zajęć.
5. W przypadku braku możliwości realizacji wf w jakiejkolwiek grupie dla studentów z
orzeczeniem o niepełnosprawności – student realizuje przedmiot razem ze swoim
kierunkiem.
6. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach wykładowca może ustalić inny sposób
realizacji zajęć np.
a) zaliczenie w formie pisemnej zagadnień teoretycznych wymaganych przez
wykładowcę (w tym też wykonanie prac pisemnych związanych z kulturą
fizyczną).
b) zaliczenie w formie prowadzącego rozgrzewkę, dopingowanie walczących
(podpowiadanie rozwiązań taktyczno-technicznych).
7. Student posiadający ograniczenia zdrowotne, który chce ćwiczyć w tzw. normalnej grupie,
ma do tego prawo.

8. Wszystkie nieobecności nieusprawiedliwione muszą być odrobione.
9. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych – zajęcia należy odrobić zgodnie z
wymaganiami wykładowcy w celu zrealizowania programu zajęć. W tym przypadku ilość
odrobionych zajęć ustala wykładowca. Sposób oraz formę odrobienia nieobecności ustala
wykładowca.
10. W przypadku choroby (kontuzji) studenta, ma on obowiązek przedłożenia prowadzącemu
zajęcia zwolnienia lekarskiego w terminie 14 dni od daty wystawienia.
11. W sprawach spornych student może zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie problemu do
Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

