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Wydział Biologii i Biotechnologii 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 
 

Procedura: Organizacja i przeprowadzanie terenowych zajęć dydaktycznych  
na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie 

 
 

Cel i przedmiot procedury:  

Procedura obowiązuje studentów oraz osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na Wydziale 
Biologii i Biotechnologii UMCS, realizowane poza terenem uczelni. Celem procedury jest 
zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych realizowanych w terenie, zapewnienie 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się oraz zapewnienie bezpieczeństwa studentom oraz 
prowadzącym zajęcia terenowe oraz inne zajęcia dydaktyczne poza terenem Wydziału Biologii 
i Biotechnologii. 
 

Odpowiedzialność: 

Dziekan i Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii  

Kolegium Dziekańskie Wydziału Biologii i Biotechnologii  

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia  

Kierownicy Katedr, Koordynatorzy zajęć terenowych  

Prowadzący zajęcia terenowe  

 

Sposób postępowania 

Planowanie i organizacja zajęć terenowych 

1. Zajęcia terenowe są stałym i niezbędnym elementem uzyskania odpowiednich efektów 

uczenia się/kształcenia ujętych w programie studiów.  

2. Rok i semestr zajęć terenowych jest ujęty w programie studiów zatwierdzonym przez 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

3. Ćwiczenia terenowe odbywają się w trakcie roku akademickiego, jednocześnie dla 

całego rocznika studiów. W czasie trwania ćwiczeń terenowych studenci nie 

uczestniczą w innych zajęciach przewidzianych planem studiów. Skrócenie czasu 

trwania semestru ze względu na konieczność odbywania przez studentów 

obligatoryjnych ćwiczeń terenowych jest uwzględniana podczas przygotowywania 
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planów na dany semestr, tak aby studenci mieli możliwość uczestniczenia  

we wszystkich zajęciach w wymiarze przewidzianym planem studiów. 

4. Ze względu na konieczność uwzględnienia obligatoryjnych zajęć terenowych podczas 

przygotowywania planu zajęć na dany semestr precyzyjne terminy ćwiczeń terenowych  

są podawane do końca maja w przypadku ćwiczeń odbywających się w semestrze 

zimowym oraz do końca grudnia dla ćwiczeń odbywających się w semestrze letnim. 

5. Harmonogram ćwiczeń terenowych na dany semestr wraz z informacją o terminie,  

miejscu, Prowadzących i Koordynatorach ćwiczeń terenowych jest publikowany  

na stronie internetowej Wydziału najpóźniej tydzień po rozpoczęciu semestru.  

6. Semestralne plany zajęć odbywających się w pracowniach i salach wykładowych 

Wydziału są sporządzane z uwzględnieniem harmonogramu zajęć terenowych.  

7. Ćwiczenia terenowe organizowane są w grupach o liczebności określonej w przepisach 

wewnętrznych UMCS. Jeżeli odbywają się w terenie, na którym obowiązują zasady 

przebywania w grupach mniejszych niż wynika to z regulacji UMCS, lub jeśli realizacja 

programu wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, każdorazowo Koordynator ćwiczeń 

terenowych występuje do Prorektora właściwego ds. kształcenia o zgodę  

na zmniejszenie liczby studentów w grupie, stosownie do obowiązujących zasad. 

8. Prowadzących ćwiczenia terenowe oraz Koordynatorów ćwiczeń wyznaczają 

Kierownicy katedr i podają tę informację wraz z semestralnym harmonogramem 

ćwiczeń terenowych do zatwierdzenia przez dziekana. 

9. Prowadzącym ćwiczenia terenowe może być nauczyciel akademicki posiadający 

kwalifikacje merytoryczne w dyscyplinie wiedzy objętej programem ćwiczeń, 

potwierdzone odpowiednim dorobkiem publikacyjnym lub doświadczeniem 

praktycznym. 

10. Wszystkie decyzje w sprawach dotyczących organizacji, porządku, dyscypliny  

i przebiegu ćwiczeń terenowych podejmuje Koordynator ćwiczeń terenowych. 

11. W przypadku prowadzenia ćwiczeń terenowych przez jednego nauczyciela 

akademickiego pełni on jednocześnie obowiązki Koordynatora ćwiczeń. 

12. Zajęcia prowadzone w ramach ćwiczeń terenowych są dla studentów bezpłatne. 

Kwestie finansowe związane np. z dojazdem do miejsca ćwiczeń, noclegami 

regulowane są odrębnym porozumieniem, zawieranym pomiędzy Samorządem 

Studentów a Władzami Dziekańskimi Wydziału Biologii i Biotechnologii.  

Za przygotowanie porozumienia odpowiadają Koordynatorzy poszczególnych ćwiczeń 

terenowych. 
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Regulamin odbywania zajęć terenowych 

Przygotowanie studentów do zajęć terenowych 

1. Uczestnicy ćwiczeń terenowych zobowiązani są do posiadania wyposażenia i odzieży 

terenowej, w tym wygodnych butów, nakrycia głowy i okrycia przeciwdeszczowego, 

środków odstraszających komary i kleszcze. Zajęcia odbywają się bez względu  

na pogodę, ale przy założeniu, że bezpieczeństwo uczestników ćwiczeń terenowych jest 

bezwzględnym priorytetem. O szczegółach związanych z technicznym przygotowaniem 

się do zajęć oraz o potencjalnych zagrożeniach informują studentów Koordynatorzy 

ćwiczeń terenowych na spotkaniu poprzedzającym ćwiczenia terenowe. 

2. Koordynator ćwiczeń terenowych informuje przed zajęciami o zasadach ich zaliczenia. 

Zasady muszą być również podane w aktualnym sylabusie ćwiczeń terenowych.  

3. Student ma obowiązek posiadać dowód tożsamości, legitymację studencką, dokument 

uprawniający do korzystania z opieki medycznej oraz obowiązkowe indywidualne 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania ćwiczeń 

terenowych. Studenci nieposiadający stosownego ubezpieczenia nie mogą uczestniczyć 

w ćwiczeniach. 

4. Student ma obowiązek poinformowania prowadzącego zajęcia terenowe  

o schorzeniach zagrażających zdrowiu/życiu lub/i uniemożliwiających realizację zajęć 

terenowych (przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego). 

 

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i zajęciach poza pomieszczeniami Wydziału Biologii 

i Biotechnologii 

1. Uczestnicy ćwiczeń terenowych są zobowiązani do brania udziału we wszelkich pracach 

organizacyjnych, merytorycznych (zbierania materiałów, ich opracowania, aktywności 

na zajęciach, samodzielnej pracy naukowej) i porządkowych związanych  

z przygotowaniem, przebiegiem i zakończeniem tych ćwiczeń. W uzasadnionych 

przypadkach student może być zwolniony z udziału w części zajęć. Taką decyzję 

podejmuje Koordynator ćwiczeń terenowych. 

2. Ćwiczenia terenowe odbywają się przy stałej obecności Prowadzących ćwiczenia 

terenowe, którzy weryfikują pracę studentów, co znajduje odzwierciedlenie  

w wystawianych ocenach. Istnieje także możliwość zlecenia studentom samodzielnego 

wykonania części zadań celem sprawdzenia ich umiejętności. 

3. Bezpośredni nadzór prowadzących zajęcia nad studentami sprawowany jest  

od momentu zbiórki do jednoznacznego komunikatu o zakończeniu zajęć 

przewidzianych w danym dniu. W tym czasie studenci obowiązani są do stosowania się 

do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia. Bezwzględnie zabrania się studentom 
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samowolnego oddalania się od grupy i podejmowania działań nieobjętych programem 

zajęć. 

4. Szczegółowe wytyczne dotyczące czasu i miejsca rozpoczęcia (zakończenia) ćwiczeń 

oraz ich przebiegu (może on odbiegać od zaplanowanego) ustala Koordynator ćwiczeń 

terenowych. 

5. W przypadku kilkudniowych wyjazdowych ćwiczeń terenowych studenci są 

zakwaterowani w miejscu wyznaczonym przez Koordynatora ćwiczeń terenowych. 

6. Uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są dostosowywać się do wewnętrznych regulaminów 

miejsc i instytucji, w których odbywają się ćwiczenia (np. parki narodowe, muzea, 

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, miejsca zakwaterowania). 

7. Studenci ponoszą wszelką odpowiedzialność cywilną i karną za szkody spowodowane 

ich działalnością w majątku trwałym w miejscu pobytu, oraz ewentualne naruszenie 

dóbr osobistych innych osób. W szczególnych przypadkach osoby powodujące ww. 

szkody mogą decyzją Koordynatora ćwiczeń terenowych zostać odsunięte od ćwiczeń 

terenowych, co skutkuje niezaliczeniem zajęć.  

8. W trakcie ćwiczeń terenowych uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów 

ruchu drogowego.  

9. W czasie ćwiczeń terenowych obowiązuje zakaz kąpieli i pływania w miejscach 

niestrzeżonych. 

10.  W trakcie ćwiczeń terenowych zabrania się palenia tytoniu (w szczególności  

w pomieszczeniach dydaktycznych, noclegowych i jadalniach) poza wyznaczonymi  

do tego miejscami.  

11. W trakcie ćwiczeń terenowych zabrania się spożywania alkoholu i przyjmowania 

środków odurzających.  

12. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w trybie 

natychmiastowym zostają odsunięte od ćwiczeń terenowych, co powoduje 

niezaliczenie zajęć. O zajściu zostaje powiadomiony Dziekan, dodatkowo Koordynator 

ćwiczeń terenowych może zdarzenie zgłosić na Policję. 

13. Samowolne oddalanie się od miejsca zakwaterowania lub miejsca krótkotrwałego 

pobytu (np. punktu przystankowego) jest niedozwolone i jest podstawą do wykluczenia 

z ćwiczeń terenowych.  

14. Student wykluczony z ćwiczeń terenowych wraca do miejsca zamieszkania na własny 

koszt oraz na własną odpowiedzialność.  

15. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach terenowych student ma 

obowiązek ich odrobienia i zaliczenia wg zasad ustalonych z Koordynatorem tych zajęć. 
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16. W razie wypadku prowadzący zajęcia terenowe zobowiązany jest niezwłocznie wezwać 

służby medyczne, a do czasu ich przybycia użyć wszelkich dostępnych środków w celu 

udzielenia pomocy poszkodowanym. 

17. Prowadzący zajęcia terenowe zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia  

o wypadku Dziekana Wydziału. 

18. Wskazany przez Dziekana pracownik Wydziału zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o zaistniałym wypadku jednostkę działającą w obrębie Uczelni, która 

koordynuje kwestie związane z ubezpieczeniem lub bezpośrednio ubezpieczyciela. 

 

Zaliczenie ćwiczeń terenowych 

1. Zaliczenie ćwiczeń terenowych odbywa się na zasadach ustalonych przez Koordynatora 

ćwiczeń terenowych i podanych przed zajęciami oraz w aktualnym sylabusie. 

2. W przypadku, gdy ćwiczenia terenowe składają się z kilku części, warunkiem zaliczenia 

całości ćwiczeń terenowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń cząstkowych.  

3. Studenci mają prawo, w uzasadnionych przypadkach (przewlekłe choroby lub ważkie 

powody osobiste) w porozumieniu z Koordynatorem ćwiczeń terenowych przełożyć 

odbywanie zajęć na inny termin albo (w wyjątkowych wypadkach, kiedy nie jest 

możliwe odbycie zajęć w założonej formie) zaliczyć zajęcia w sposób zastępczy, 

uzgodniony z Koordynatorem. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Ze względu na specyfikę poszczególnych zajęć terenowych dopuszczalne jest 

uregulowanie dodatkowych kwestii szczegółowymi regulaminami ćwiczeń, które 

stanowią uzupełnienie niniejszego regulaminu. 

2. Fakt zapoznania się z procedurą dotyczącą organizacji i przeprowadzania terenowych 

zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS oraz regulaminem 

ćwiczeń terenowych student potwierdza własnoręcznym podpisem (załącznik 1). 

 

Załączniki 

Załącznik 1 – zaświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i regulaminem ćwiczeń terenowych 

na Wydziale Biologii i Biotechnologii  
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Podstawa prawna 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Załącznik   

do Uchwały Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

Regulamin pracy – ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 



Załącznik 1 

LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH POZA TERENEM UCZELNI 

Przedmiot: ………………………………………………………………………………………………………….……. 

Kierunek studiów: …………………………………………………………………………………………….………. 

Stopień/Semestr/rok akademicki …………………… 

Grupa: ……………….. 

Termin zajęć: …………………………………….. 

Koordynator zajęć terenowych: …………………………………………………………………………….. 

Prowadzący zajęcia: ……………………………………………………………………………………………….. 

Katedra/Katedry………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami organizacji zajęć dydaktycznych 
odbywających się poza terenem uczelni (Procedura: Organizacja i przeprowadzanie 
terenowych zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS; regulamin 
ćwiczeń terenowych). 
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