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REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zgodne są z Regulaminem studiów Wyższej 

Szkoły Zdrowia w Gdańsku zatwierdzonego Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły 

Zdrowia w Gdańsku w dniu 29 kwietnia 2019 r. oraz Rozporządzeniem Ministra i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1861) 

2. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie fizyczne są obowiązkowe dla studentów trybu 

stacjonarnego wszystkich realizowanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku 

kierunków studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.  

3. Semestr, na którym realizowane są zajęcia z  Wychowania fizycznego, określony 

jest w programie danego kierunku studiów. 

4. Ilość realizowanych zajęć z Wychowania fizycznego nie może być mniejsza niż 60 

godzin i jest określona w programie studiów dla konkretnego kierunku bez 

przypisanej liczby punktów ECTS. 

5. Zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku student może 

wykorzystać 4 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności na każde 30 godzin 

zajęć obowiązkowych. 

6. Zaliczenie zajęć z Wychowania fizycznego nie kończy się uzyskaniem oceny 

według skali przewidzianej w Regulaminie studiów Wyższej Szkoły Zdrowia w 

Gdańsku. Odpowiednio więc, stosuje się noty: zaliczone - "zal", niezaliczone - 

"nzal". 

7. Student WSZ może uzyskać zaliczenie zajęć z Wychowania fizycznego w ramach: 

a. zajęć organizowanych na Uczelni 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 do końca trwania sesji poprawkowej semestru, w którym 

zostały przewidziane zajęcia  z Wychowania fizycznego. 

9. Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku mogą zostać zwolnieni z obowiązku 

uczestnictwa w zajęciach Wychowania fizycznego w przypadku: 

a. uprawiania jednej z dyscyplin sportów wyczynowych; 

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 dla konkretnego kierunku. 

11. W przypadku zaliczenia części przewidywanego wymiaru zajęć student jest 

zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach Wychowania fizycznego w celu 

realizacji pozostałego wymiaru zajęć w ramach planu przewidywanego dla 

konkretnego kierunku. Istnieje również możliwość uczestnictwa w zajęciach 

pozauczelnianych organizowanych w ośrodkach sportowo - rekreacyjnych. 

12. Studenci niezdolni do odbywania zajęć z Wychowania fizycznego ze 

względu na długotrwałą chorobę udokumentowaną mogą zostać całkowicie 

zwolnieni  

z niniejszego obowiązku, na podstawie decyzji Rektora. 

13. Student ubiegający się o zwolnienie z odbywania zajęć wychowania 

fizycznego  

z przyczyn zdrowotnych zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Rektora wraz 

z zaświadczeniem lekarskim uwzględniającym rodzaj schorzenia i okres trwania 

niezdolności do zajęć. 

14. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem 

podejmuje Rektor. 

15. Kwestie sporne wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu podejmuje 

Rektor na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez studenta. 

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  


