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Regulamin zaliczania i organizacji zajęć z wychowania fizycznego  

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

od roku akademickiego 2022/2023 

 

[Postanowienia ogólne] 

§ 1 

1. Celem zajęć z wychowania fizycznego (dalej jako: „WF”) jest podniesienie ogólnej 

sprawności fizycznej i umiejętności technicznych u studentów w poszczególnych 

dyscyplinach sportu. Centrum Sportowe (dalej jako: „CS”), w miarę możliwości 

finansowych, bazowych i kadrowych, organizuje zajęcia z WF w różnych dyscyplinach 

sportu. 

2. W trakcie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych w formie studiów stacjonarnych zajęcia z WF na SWPS Uniwersytecie 

Humanistycznospołecznym (dalej jako: „Uczelnia”) są obowiązkowe w wymiarze nie 

mniejszym niż 60 godzin dydaktycznych w toku studiów.  

3. Zajęciom z WF nie przypisuje się punktów ECTS. 

4. Zajęcia z WF organizowane są w dwóch kolejnych semestrach. Na Uczelni jest to III i IV 

semestr studiów. Przy czym, jeżeli program studiów przewiduje realizację 60 godzin 

dydaktycznych zajęć z WF w trakcie jednego semestru, student musi uzyskać dwa 

zaliczenia przedmiotu. 

5. Zajęcia z WF na Uczelni są zajęciami grupowymi i realizowane są w wymiarze 30 godzin 

dydaktycznych w semestrze jako: 

1) zajęcia ogólnorozwojowe, prowadzone przez CS w formie stacjonarnej lub online 

przy użyciu narzędzi (platform i aplikacji) rekomendowanych i udostępnianych przez 

Uczelnię; 

2) zajęcia e-learningowe prowadzone na platformie https://learnonline.swps.edu.pl/; 

3) zajęcia w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku 

Sportowego (dalej jako: „KU AZS”). 

6. W uzasadnionych przypadkach, zajęcia ogólnorozwojowe, o których mowa w ust. 5 pkt 1 

mogą być prowadzone w formie hybrydowej – realizowane jako cykl zajęć w terminach 

określonych planem zajęć w taki sposób, że studenci w niektórych terminach uczestniczą 

w zajęciach w formie stacjonarnej, a w innych terminach w zajęciach w formie online. 

7. Zajęcia z WF w formie online, o których mowa w ust. 5 pkt 1, są organizowane zgodnie z 

obowiązującymi na Uczelni zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

8. Zajęcia z WF, o których mowa w ust. 5 pkt 3 są organizowane przez Uczelnię, jeśli w 

siedzibie Uczelni lub w jej filii istnieje i działa KU AZS. 



 

[Zapisy na zajęcia z WF] 

§ 2 

1. W przypadku prowadzenia zajęć z WF w formie zajęć ogólnorozwojowych, o których 

mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 student: 

1) może uczestniczyć w zajęciach z WF wybierając konkretny rodzaj zajęć i grupę, 

zgodnie z terminarzem i zasadami zapisów obowiązującymi na Wydziale, na którym 

studiuje – jeżeli zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej albo w formie 

hybrydowej, o której mowa w § 1 ust. 6; 

2) w przypadku nieprzystąpienia do samodzielnych zapisów zgodnie z terminarzem i 

zasadami zapisów obowiązującymi na Wydziale, jest zapisywany automatycznie przez 

Wydział na zajęcia prowadzone w formie online do grupy zajęciowej wyznaczonej 

przez Uczelnię. 

2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do studentów kierunków studiów Filologia 

angielska, Psychology in English oraz Management and Leadership, którzy zapisywani są 

automatycznie przez właściwy Wydział na zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w 

formie online. 

3. Student może uczestniczyć w zajęciach z WF w formie zajęć e-learningowych, o których 

mowa w § 1 ust. 5 pkt 2, jeśli do końca trwania zapisów uzupełniających w danym 

semestrze spełni łącznie poniższe warunki: 

1) przedstawi odpowiednie dokumenty uzasadniające niezdolność do uczestnictwa w 

zajęciach ogólnorozwojowych, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1, wynikającą z 

przyczyn zdrowotnych (w szczególności orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

albo dokument równoważny, trwała niezdolność do uczestniczenia w zajęciach 

sportowych poświadczona aktualnym zaświadczeniem lekarskim na dany semestr); 

2) uzyska zgodę dziekana właściwego wydziału. 

4. Wypis z zajęć ogólnorozwojowych, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1, a następnie zapis 

na zajęcia e-learningowe, o których mowa § 1 ust. 5 pkt 2, jest możliwy w trakcie 

trwania semestru, jeśli niezdolność do uczestnictwa w zajęciach sportowych wynika ze 

zdarzenia losowego, a student do chwili wypisu z zajęć nie przekroczył liczby 

dozwolonych nieobecności. 

5. Po zakończeniu zapisów na zajęcia z WF, zmiana grupy zajęć jest dopuszczalna przed 

rozpoczęciem drugich zajęć na umotywowany wniosek studenta, o ile akty 

wewnątrzwydziałowe nie stanowią inaczej. 

6. Student może uczestniczyć w zajęciach w ramach KU AZS, o których mowa w § 1 ust. 5 

pkt 3, po otrzymaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz potwierdzeniu członkostwa w 

AZS. 

7. W przypadku niezaliczenia zajęć z WF student zapisuje się na zajęcia powtarzane 

samodzielnie. 

 



 

[Warunki zaliczenia] 

§ 3 

1. Student, który zaliczył zajęcia z WF, realizując program innego kierunku studiów na 

Uczelni lub na innej uczelni, może ubiegać się o przepisanie zaliczenia zgodnie  

z zasadami wynikającymi z Regulaminu studiów. 

2. Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia WF z zajęć ogólnorozwojowych, o których 

mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 jest uzyskanie co najmniej 80% obecności, a w przypadku zajęć 

e-learningowych, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 2, uzyskanie co najmniej 80% 

punktów. Podstawą do zaliczenia zajęć w ramach KU AZS, o których mowa w § 1 ust. 5 

pkt 3, jest aktywne członkostwo w AZS potwierdzone przez prowadzącego zajęcia.  

3. Informacja o frekwencji obecności studenta na zajęciach ogólnorozwojowych, o których 

mowa w § 1 ust. 5 pkt 1, znajduje się w elektronicznym dzienniku obecności dostępnym 

na internetowej platformie komunikacji dla studentów i innych uprawnionych osób 

znajdującej się pod adresem portal.swps.edu.pl zwanej dalej: „Wirtualną Uczelnią”.  

4. Zaliczenie jednego semestru zajęć wpisuje się do dokumentacji toku studiów jako 30 

godzin dydaktycznych, niezależnie od liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych. 

Postanowienie § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

5. Informację o zaliczeniu zajęć z WF student otrzymuje na ostatnich zajęciach w 

semestrze. Zaliczenie prowadzący zajęcia umieszcza w Wirtualnej Uczelni, nie później niż 

do końca semestru, w którym zajęcia były realizowane. 

6. Zaświadczenie lekarskie nie zalicza zajęć z WF i nie zwalnia z obowiązku ich realizacji. 

7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim, w wymiarze 

przewyższającym liczbę obecności wymaganych do zaliczenia zajęć z WF, student nie 

uzyskuje zaliczenia zajęć z WF i powtarza przedmiot w następnym semestrze, z 

wyjątkiem przyczyn wskazanych w § 2 ust. 4. 

8. W przypadku usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

z WF nie ma możliwości ich odrabiania w innym terminie. 

9. Zaliczenie zajęć z WF bez obowiązku realizacji zajęć mogą otrzymać po przedstawieniu 

odpowiedniego zaświadczenia: 

1) członkowie kadry narodowej, olimpijskiej, uniwersjadowej, 

2) zawodnicy posiadający klasę sportową mistrzowską krajową. 

 

[Postanowienia końcowe] 

§ 4 

1. Student jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także regulaminu 

obiektu, w którym odbywają się zajęcia, oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy 

uprawianiu danej dyscypliny sportu. 

2. Na zajęciach z WF student jest zobowiązany do przestrzegania zasad ustalonych przez 

prowadzącego, w szczególności dotyczących czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć,      



wymagań odnoszących się do stroju sportowego, a ponadto w przypadku zajęć 

prowadzonych w formie online, student zobowiązany jest do uczestnictwa w nich w 

sposób widoczny dla prowadzącego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących zajęć z WF, 

stosuje się akty wewnątrzuczelniane, w szczególności Regulamin studiów.  


