Regulamin realizowania zajęć poza terenem
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1. Postanowienia ogólne
1. Integralną częścią procesu kształcenia studenta na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS są zajęcia odbywane poza terenem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, przez które rozumie się ćwiczenia terenowe i inne zajęcia dydaktyczne,
wymagające bezpośrednich obserwacji i pomiarów.
2. Zajęcia, odbywane poza terenem UMCS, są zgodne z efektami kształcenia zaplanowanymi dla
danego kierunku studiów i mieszczą się w wymiarze godzinowym określonym w planie studiów.
3. Za organizację, merytoryczną realizację i ocenę zajęć odpowiedzialny jest Opiekun zajęć, zwany
dalej Opiekunem.
4. Student, odbywający zajęcia poza terenem UMCS, obowiązany jest indywidualnie zapoznać się
z niniejszym Regulaminem na podstawie dokumentu przesłanego przez Opiekuna.
5. Student, odbywający zajęcia poza terenem UMCS, w czasie ich odbywania, musi być ubezpieczony
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć Opiekun sporządza dokument poświadczający
zapoznanie się studenta z regulaminem zajęć oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW
(zał. 1 – ćwiczenia terenowe, zał. 2 – pozostałe zajęcia).
7. Ponadto, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, student cierpiący na chorobę, która wymaga
zachowania specjalnych środków ostrożności podczas zajęć w terenie zobowiązany jest wypełnić
oświadczenie o stanie zdrowia (zał. 3).
8. W razie zagrożenia bezpieczeństwa uczestników zajęć poza terenem UMCS realizacja programu
ulega natychmiastowemu zawieszeniu.
9. W przypadku zmiany programu zajęć odbywanych poza terenem UMCS studenci mają prawo
poznać tego przyczyny.
10. W okresie bezpośredniego nadzoru Opiekunów nad uczestnikami zajęć, odbywanych poza
terenem UMCS, studenci zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Opiekunów.
11. Poza czasem poświęconym na realizację treści zajęć całkowitą odpowiedzialność za własne
postępowanie ponosi student.
12. Wszelkie szkody, powstałe z winy uczestników zajęć odbywanych poza terenem UMCS, są
usuwane na koszt osób, które się ich dopuściły.
13. Rażące naruszenia regulaminu zajęć odbywanych poza terenem UMCS mogą skutkować
wykluczeniem studenta z zajęć, co jest równoznaczne z ich niezaliczeniem i pociąga za sobą
konsekwencje wynikające z regulaminu studiów UMCS.
14. Student wykluczony z zajęć wraca do swojego miejsca zamieszkania na własny koszt i na własną
odpowiedzialność.
15. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników zajęć odbywanych poza terenem UMCS
podczas ich organizacji i prowadzenia, podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) i mogą być, za ich pisemną zgodą (wyrażoną w treści oświadczeń załączników 1–3 do
niniejszego Regulaminu), wykorzystywane tylko do celów związanych z realizacją tych zajęć.
16. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują przepisy
wewnętrzne UMCS.
2. Ćwiczenia terenowe
1. 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 uwzględniane jest
podczas planowania zajęć w sposób umożliwiający realizację wszystkich przedmiotów
w wymiarze przewidzianym planem studiów.
2. Ćwiczenia terenowe organizowane są w grupach o liczebności określonej w przepisach
wewnętrznych UMCS. Jeżeli odbywają się w terenie, na którym obowiązują zasady
przebywania/pracy w grupach mniejszych niż wynika to z regulacji UMCS, lub jeśli realizacja
programu wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, każdorazowo Opiekun ćwiczeń terenowych
występuje do Prorektora właściwego ds. kształcenia o zgodę na zmniejszenie liczby studentów w
grupie, stosownie do obowiązujących zasad.
3. Szczegółowe programy ćwiczeń terenowych dla różnych grup mogą różnić się od siebie, przy
założeniu, że wszystkie grupy uzyskują te same efekty kształcenia.
4. 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 Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej a Władzami Dziekańskimi WNoZiGP.
5. 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, kamieniołomy czy hotele).
6. Uczestnicy ćwiczeń terenowych zobowiązani są do posiadania wyposażenia terenowego, w tym
wygodnych butów, nakrycia głowy i okrycia przeciwdeszczowego. Zajęcia odbywają się bez
względu na pogodę, ale przy założeniu, że bezpieczeństwo uczestników ćwiczeń terenowych jest
bezwzględnym priorytetem.
7. Bieżące decyzje w sprawach dotyczących porządku, dyscypliny i przebiegu ćwiczeń terenowych
podejmuje Kierownik/Opiekun ćwiczeń.
8. Opiekunem może być nauczyciel akademicki, lub pracownik inżynieryjno-techniczny,
posiadający kwalifikacje merytoryczne w dyscyplinie wiedzy objętej programem ćwiczeń,
potwierdzone odpowiednim dorobkiem publikacyjnym lub doświadczeniem praktycznym.
9. Opiekunów na dany rok akademicki wskazują kierownicy zakładów, którym powierzona została
realizacja zajęć – najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem ćwiczeń terenowych. Listę
Opiekunów wraz z harmonogramem ćwiczeń zatwierdza Prodziekan właściwy do spraw
kształcenia.
10. W ramach danych ćwiczeń terenowych jeden prowadzący jest Opiekunem jednej grupy
ćwiczeniowej. Istnieje możliwość powierzenia opieki nad jedną grupą ćwiczeniową więcej niż
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jednemu Opiekunowi – wówczas ogólna liczba godzin przypadająca na tę grupę dzielona jest
między prowadzących proporcjonalnie do ich udziału w zajęciach.
11. W szczególnym przypadku, gdy nad danymi ćwiczeniami terenowymi nadzór sprawuje więcej
niż jeden Opiekun, wyłaniają oni ze swego grona Kierownika ćwiczeń, który odpowiada za ich
ogólną organizację i przebieg.
12. Ćwiczenia terenowe odbywają się przy stałej obecności Opiekuna, który weryfikuje pracę
studentów, co znajduje odzwierciedlenie w wystawianych ocenach. Istnieje także możliwość
zlecenia studentom samodzielnego wykonania części zadań celem sprawdzenia ich umiejętności.
13. Bezpośredni nadzór Opiekunów nad studentami sprawowany jest od momentu zbiórki do
zakończenia zajęć przewidzianych w danym dniu.
14. Szczegółowe wytyczne dotyczące czasu i miejsca rozpoczęcia (zakończenia) ćwiczeń oraz ich
przebiegu (może on odbiegać od zaplanowanego) ustala Kierownik/Opiekun.
15. W przypadkach szczególnie poważnych naruszeń regulaminu Opiekunowie, w obecności starosty
roku lub innego przedstawiciela studentów, mają prawo wykluczyć uczestnika ćwiczeń z zajęć.
16. Studenci są zobowiązani do uczestnictwa w programie ćwiczeń terenowych w pełnym zakresie
(w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może być zwolniony z udziału w części
zajęć). Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na części zajęć terenowych lub samowolne
oddalenie się od grupy może skutkować niezaliczeniem tych zajęć.
17. Studenci w czasie umożliwiającym przygotowanie się do zajęć otrzymują informacje o terminie,
miejscu i programie ćwiczeń terenowych, składzie kadry oraz o warunkach i kryteriach zaliczenia
zajęć.
18. Student przed wyjazdem na ćwiczenia terenowe zobowiązany jest do zapoznania się
z regulaminem ćwiczeń terenowych, co potwierdza odpowiednim oświadczeniem (zał. 1).
19. Wszelkie zdrowotne przeciwwskazania do uczestnictwa w ćwiczeniach lub ich części powinny
być zgłaszane do Opiekuna/Kierownika zajęć przed ich rozpoczęciem, poparte odpowiednimi
dokumentami i wypełnionym oświadczeniem o stanie zdrowia (zał. 3).
3. Pozostałe zajęcia dydaktyczne
1. Zajęcia dydaktyczne występujące w programie studiów jako zajęcia przewidziane do realizacji
w formie kameralnej w uzasadnionych przypadkach – w całości lub częściowo – mogą być
realizowane poza terenem UMCS. Fakt organizacji zajęć w formie terenowej powinien mieć
odzwierciedlenie w treści sylabusa.
2. Realizacja zajęć poza terenem UMCS jest uzasadniona, gdy osiągnięcie zakładanych efektów
kształcenia wymaga przeprowadzenia obserwacji, analiz oraz innego rodzaju badań w terenie lub
gdy istnieje potrzeba praktycznej weryfikacji kształtowanych umiejętności lub kompetencji
społecznych studentów.
3. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej nie ponosi kosztów związanych z realizacją
tych zajęć.
4. Organizacja zajęć dydaktycznych poza terenem UMCS wymaga zapoznania studentów
z przyjętymi zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (p. 3.1 – 3.10).
5. Organizacja zajęć poza terenem UMCS, wiążąca się z udziałem studentów w ruchu ulicznym,
wymaga ich ubezpieczenia NNW na czas trwania zajęć.
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6. Zajęcia poza UMCS, wymagające od studentów poniesienia określonych kosztów finansowych,
są organizowane za ich zgodą, potwierdzoną w załączniku nr 2.
7. W przypadku braku zgody części studentów Opiekun organizuje im zadania do samodzielnego
opracowania w warunkach kameralnych, równoważne co do osiąganych celów i zobowiązuje się
do ewaluacji wyników, uzyskanych przez studenta.
8. W przypadku realizacji zajęć poza Lublinem Opiekun informuje pisemnie Prodziekana
właściwego ds. studenckich/kształcenia o zamiarze realizacji zajęć, w terminie co najmniej 3 dni
przed ich rozpoczęciem. Wskazuje miejsce ich odbywania, rodzaj transportu, źródło finansowania
przejazdu (jeśli dotyczy) i przedstawia listę studentów, biorących udział w zajęciach wraz z ich
podpisami, oznaczającymi zgodę na warunki realizacji zajęć (zał. 2).
9.

W przypadku realizacji zajęć na terenie Lublina, prowadzący składa w Dziekanacie, najpóźniej
w dniu, w którym zajęcia się odbywają, ale przed ich rozpoczęciem, listę studentów biorących
udział w zajęciach wraz z ich podpisami, oznaczającymi zgodę na warunki realizacji zajęć
(zał. 2).

10. Wszelkie zdrowotne przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach powinny być zgłaszane do
Opiekuna/Kierownika zajęć przed ich rozpoczęciem, poparte odpowiednimi dokumentami i
wypełnionym oświadczeniem o stanie zdrowia (zał. 3).
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Zał. 1.
Lista studentów, biorących udział w ćwiczeniach terenowych poza terenem UMCS
1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem ćwiczeń terenowych
Imię i nazwisko studenta
Lp.

2. Oświadczam, że na czas ich trwania jestem ubezpieczony od NNW.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z realizacją ćwiczeń terenowych poza UMCS.

1.

Jan Kowalski

Podpis studenta

Zał. 2.
Lista studentów, biorących udział w zajęciach dydaktycznych poza terenem UMCS
1. Wyrażam zgodę na realizację zajęć poza terenem UMCS
2. Oświadczam, że na czas ich trwania jestem ubezpieczona/ny od NNW.
Lp.

Imię i nazwisko studenta

3. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem zajęć poza UMCS
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z realizacją zajęć dydaktycznych poza terenem UMCS.

1.

Jan Kowalski

Podpis studenta
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Załącznik 3
Lublin, dnia …………………………

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
LP

CHOROBA

1.

Alergia

2.

Astma

3.

Epilepsja

4.

Cukrzyca

5.

Gruźlica

6.

Choroby tarczycy

7.

Schizofrenia

8.

Owrzodzenia

9.

Nowotwory

TAK

UWAGI

NIE

10. Choroby układu krążenia
11. Inne (wypisz, jakie)
*odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem [X]

…………………………………..
czytelny podpis Studenta
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