Słupsk dn. 19.12.2016 r.
REGULAMIN REALIZACJI
przedmiotu wychowanie fizyczne w Akademii Pomorskiej w Słupsku
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. Student poświadcza podpisem na liście swój wybór do danej grupy ćwiczeniowej.
3. Efekty kształcenia osiągane w trakcie trwania przedmiotu są wynikiem pracy studenta
z nauczycielem (N) i pracy własnej (S).
4. Przedmiot wychowanie fizyczne studenci realizują w różnym wymiarze godzinowym
w kontakcie z nauczycielem (N) w zależności od kierunku studiów (patrz sylabus).
5. Przedmiot wychowanie fizyczne kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczenie zajęć
dokonywane jest na podstawie sprawdzianów umiejętności, sprawności fizycznej,
wiadomości z zakresu kultury fizycznej oraz wykazania wymaganych kompetencji
interpersonalnych (np. zaangażowania) podczas realizacji zajęć.
6. Studenci niepełnosprawni realizują przedmiot wychowanie fizyczne w wariancie do
wyboru uwzględniającym stan zdrowia (patrz sylabus).
7. Przedmiot wychowanie fizyczne można realizować w: grupach specjalizacyjnych
aktywności fizycznej (np. siatkówka, koszykówka, unihoc itp.) lub grupach ogólnego
wychowania fizycznego. W tej drugiej formie zajęcia będą wykorzystywać różne formy
aktywności fizycznej.
8. Z prawa wyboru grup wykluczone są kierunki: ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo
narodowe i zdrowie publiczne ze względu na uwarunkowania zawodowe tych dziedzin.
One realizują swój obowiązkowy program wychowania fizycznego. Wyboru grup nie
dokonuje też socjologia grupa kobiet.
9. Zgodnie z § 23 Regulaminu studiów AP w Słupsku:
•

•

•

Studenta obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, przewidzianych
programem studiów oraz wypełnianie innych obowiązków dydaktycznych,
przewidzianych w programie studiów.
Prowadzący zajęcia określa warunki usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach oraz
określa sposób i terminy wyrównania zaległości powstałych na skutek nieobecności na
zajęciach.
W przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce, przez co rozumie się w
szczególności nieusprawiedliwione trzy nieobecności na zajęciach w semestrze,
wykładowca powiadamia dziekana, który może skreślić studenta z listy studentów.

10. Zapisy do grup odbywają się w pierwszym tygodniu każdego semestru (patrz: zasady
zapisu do grupy WF). Student sam musi zadbać o wpisanie na listę do wybranej przez
siebie grupy. Jeśli jest to już niemożliwe, wpisuje się do grupy, w której są wolne
miejsca. Studenci, którzy nie zgłoszą się w tym terminie będą mieć ograniczony wybór
i zajęcia do odrobienia za nieobecności w grupie, do której ostatecznie udało im się
zapisać.
11. Grupa specjalizacyjna powstaje, gdy przekroczony zostanie dolny limit osób. Po
osiągnięciu górnego limitu kolejnych osób nie przyjmuje się.
12. Wszystkie nieobecności nieusprawiedliwione muszą być odrobione. Nieobecności te
odrabiane są w innych grupach do końca semestru, w którym należy zaliczyć przedmiot
wychowanie fizyczne.
13. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych student może odrobić te zajęcia do końca
semestru, w którym należy ocenić przedmiot wychowanie fizyczne. W sytuacji braku
możliwości pracy z inną grupą ze względów zdrowotnych, student uzyskuje zaliczenie
na podstawie prac pisemnych i zaliczeń teoretycznych.
Rodzaje grup ćwiczeniowych
Siatkówka
Koszykówka
Nordic walking
Tenis stołowy

Maksymalna
liczba osób w grupie
16
20
16
16

Minimalna
liczba osób w grupie
14
16
12
12

14. W sprawach spornych student może zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie problemu do
Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

