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REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ  
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. Zajęcia z modułu Wychowanie fizyczne są obowiązkowe dla studentów studiów pierwszego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych  

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie studiów) 

2. Semestr, na którym realizowane są zajęcia z modułu Wychowanie fizyczne, określony jest w 

programie studiów, w tym planie studiów obowiązującym dla danego kierunku.  

3. Liczba godzin realizowanych z modułu Wychowanie fizyczne określona jest w programie 

studiów, w tym planie studiów.  

4. Dla modułu z wychowania fizycznego nie przypisuje się minimalnej liczby punktów ECTS.  

5. Zaliczenie z modułu Wychowanie fizyczne nie kończy się uzyskaniem oceny według skali 

przewidzianej w Regulaminie studiów WSIiZ. Odpowiednio, więc stosuje się noty: zaliczone - 

"zal", niezaliczone - "nzal". 

6. Wyniku zaliczenia modułu z Wychowania fizycznego nie uwzględnia się przy obliczeniu średniej 

arytmetycznej ocen końcowych z danego okresu. 

7. Student WSIiZ może uzyskać zaliczenie z modułu Wychowanie fizyczne w ramach: 

a. zajęć organizowanych przez Uczelnię i wpisanych w plan zajęć; 

b. zajęć pozauczelnianych realizowanych w ośrodkach sportowo - reakcyjnych 

(uczestnictwo w zajęciach powinno zostać potwierdzone dostarczeniem 

zaświadczenia przygotowanego według wzoru, stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu); 

c. uczestnictwa w sportowych obozach (letnich i/ lub zimowych) 

organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy; 

d. przynależności do sekcji sportowych Akademickiego Związku Sportowego. 
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8. Student uczestniczący w zajęciach pozauczelnianych realizowanych w ośrodkach sportowo - 

rekreacyjnych zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia najpóźniej w 

ostatecznym terminie rozliczenia się z semestru zimowego/ letniego, przewidzianym w 

organizacji bieżącego roku akademickiego.  

9. Studenci WSIiZ mogą zostać zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w module Wychowanie 

fizyczne w przypadku: 

a. uprawiania jednej z dyscyplin sportowych; 

b. udokumentowanych osiągnięć sportowych na szczeblu ogólnopolskim i 

międzynarodowym. 

10. W w/w przypadkach Rektor decyduje o pozytywnym zaliczeniu całości lub części wymiaru zajęć 

z Wychowania fizycznego przewidywanego w programie studiów, w tym planie studiów. 

11. W przypadku zaliczenia części przewidywanego wymiaru zajęć student jest zobowiązany do 

uczestnictwa w zajęciach z Wychowania fizycznego realizowanych w ramach planu zajęć 

przewidywanego dla konkretnego kierunku. Istnieje również możliwość uczestnictwa w 

zajęciach pozauczelnianych organizowanych w ośrodkach sportowo - rekreacyjnych. 

12. Studenci z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami mogą wnioskować o zmianę 

formy odbywania zajęć z wychowania fizycznego lub całkowite zwolnienie z obowiązku 

odbywania zajęć z wychowania fizycznego.  

13. Wniosek o zmianę formy odbywania zajęć z wychowania fizycznego lub całkowite zwolnienie 

z obowiązku odbywania zajęć z wychowania fizycznego student składa do Rektora WSIiZ za 

pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z dokumentacją 

potwierdzającą niezdolność lub przeciwwskazanie do odbywania zajęć z wychowania 

fizycznego.  

14. Decyzję o zmianie formy zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego lub całkowite zwolnienie z 

odbywania zajęć z wychowania fizycznego podejmuje Rektor WSIiZ na podstawie wniosku 

studenta zaopiniowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.  

15. Wzór wniosku o zmianę formy zaliczenia lub całkowite zwolnienie z modułu Wychowanie 

fizyczne dla studentów z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami stanowi 

załącznik do Regulaminu . 

16.  Rektor WSIiZ ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę formy odbywania zajęć z wychowania 

fizycznego lub całkowite zwolnienie z odbywania tych zajęć. Odmowa udzielana jest w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem. Od odmowy przysługuje odwołanie do Rektora WSIiZ 

w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma za pośrednictwem Biura Pełnomocnika ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  
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17. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem oraz rozstrzygania innych 

kwestii spornych podejmuje Rektor. 

18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania. 

  

 


