
 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92/2021  

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. 

 

 

REGULAMIN  
ODBYWANIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ 

STUDENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów 

Uniwersytetu Opolskiego, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady 
realizacji przez studentów Uniwersytetu Opolskiego zajęć z wychowania 
fizycznego. 

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego, zwane w 
dalszej części Studium WFiS, prowadzi i organizuje zajęcia z wychowania 
fizycznego dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w formie obligatoryjnych i 
fakultatywnych zajęć.  

 
§ 2 

1. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich 
zobowiązani są do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. 

2. Studenci, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do zaliczenia zajęć z 
wychowania fizycznego na II i III semestrze studiów, w łącznym wymiarze 60 
godzin (po 30 godzin na każdym z tych semestrów).  

3. W przypadku braku uzyskania zaliczenia z zajęć z wychowania fizycznego, 
student zobowiązany jest do powtarzania niezaliczonych zajęć, zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego.  

 
§ 3 

1. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego prowadzona jest w systemie 
USOS. 

2. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego prowadzona jest na początku 
każdemu semestru. O terminie otwarcia rejestracji studenci informowani są z co 
najmniej jedno- [1] miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej Studium 
WFiS.  

3. Student w danym semestrze może zapisać się tylko na jedną dowolną specjalność 
(zajęcia z wychowania fizycznego) wybraną z oferty Studium WFiS. 

4. W uzasadnionych przypadkach – w porozumieniu z właściwym dziekanem –  
student po zakończeniu rejestracji może być dodany do zajęć z wychowania 
fizycznego w trakcie semestru lub realizować dwie specjalności (zajęcia z 
wychowania fizycznego) w jednym semestrze. 

 
§ 4 

Uzyskane zaliczenie z zajęć z wychowania fizycznego na innym kierunku 
prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim lub innej uczelni uprawnia studenta do 
uzyskania zaliczenia bez konieczności ponownego uczestniczenia w zajęciach z 
wychowania fizycznego. Studenci, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 
zobowiązani są do rejestracji w systemie USOS. Przepisu zaliczonych zajęć dokonuje 
prowadzący zajęcia.  
 

§ 5 
Studenci posiadający zwolnienie lekarskie  lub orzeczenie o niepełnosprawności 
rejestrują się na zajęcia z wychowania fizycznego w ramach specjalnie utworzonych  



 

 

grup o specjalności: edukacja prozdrowotna lub gry umysłowe. Zwolnienia lekarskie 
weryfikuje prowadzący zajęcia. 

 
§ 6 

1. Zaliczenie z przedmiotu wychowanie fizyczne bez konieczności uczestnictwa w 
zajęciach  mogą otrzymać,  po wcześniejszej rejestracji w systemie USOS oraz  
przedstawieniu właściwych dokumentów: 
1) członkowie reprezentacji narodowej; 
2) czynni zawodnicy I i II ligi państwowej; 
3) członkowie sekcji Akademickiego Związku Sportowego (AZS) uczestniczący 

systematycznie w treningach klubu uczelnianego. 
 

§ 7 
Prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego, na pierwszych zajęciach podaje do 
wiadomości studentów szczegółowe warunki zaliczenia, w tym sposób i termin 
usprawiedliwienia nieobecności, ich liczbę oraz terminy i sposób ich odrabiania oraz 
przeprowadza szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

§ 8 
Studenci zainteresowani uczestnictwem w fakultatywnych zajęciach z wychowania 
fizycznego, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia o wyrażenie zgody na 
dodatkowe uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego oraz wykupić 
legitymację członkowską Klubu Uczelnianego AZS.  
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

postanowienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub postanowieniami 
Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego oraz w kwestiach spornych 

decyzję podejmuje Kierownik Studium WFiS. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


