
Regulamin uczestnictwa studentów w zajęciach wychowania fizycznego w Centrum 

Kultury Fizycznej UMCS  

/ uwaga zmiany od 23.02.2017r/. 

 

Podstawa prawna:  Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie / załączniku do Ustawy Nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r./ 

 

1. Student, aby uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego musi spełnić następujące 

warunki: 

- zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego wyłącznie droga elektroniczną. Brak 

zapisu droga elektroniczną zamyka możliwość realizacji przedmiotu wychowanie 

fizyczne w semestrze,  

- zarejestrować się w systemie USOS w ściśle określonym terminie, 

- warunkiem zaliczenia przedmiotu „ wychowanie fizyczne” jest udział studenta  

w przewidzianych  planem studiów zajęciach dydaktycznych w grupie, do której się 

zapisał i uzyskał pozytywną ocenę końcową, 

- uczestniczyć w testach sprawności i wydolności fizycznej, jeśli takie będą 

przeprowadzane, 

- podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajęć praktycznych,  

- zapoznać się z regulaminami obiektów sportowych Centrum Kultury Fizycznej 

UMCS oraz regulaminem uczestnictwa studentów w zajęciach wychowania 

fizycznego w Centrum Kultury Fizycznej UMCS / załącznik nr 1 do Regulaminu /. 

2. Ustala się następujące zasady uczestnictwa w zajęciach: 

- szczegółowy zakres wymagań z wychowania fizycznego ustala nauczyciel     

akademicki i podaje do wiadomości studentom na początku zajęć oraz ogłasza je w 

systemie USOS / § 26 ust.2 Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie/, 

- warunkiem usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności studenta na zajęciach jest 

przedłożenie prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego lub innego 

wiarygodnego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student nie mógł 

uczestniczyć w danym dniu w zajęciach / § 26 ust.3 Regulamin studiów na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/, 

- prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełnienia zaległości, 

spowodowanych  nieobecnością. Nieobecność należy odrobić niezwłocznie po 

ustąpieniu powodu nieobecności / § 26 ust.4 Regulamin studiów na Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/. 



- w ciągu dnia można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach wychowania 

fizycznego i nie więcej niż w trzech zajęciach w ciągu tygodnia.  

 3.  We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor 

Centrum Kultury Fizycznej UMCS. 
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