REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
Rola w-f w programie studiów medycznych polega na aktywnym współuczestnictwie
w procesie kształcenia i wychowania przyszłych wyższych kadr kształconych na
Uniwersytecie Medycznym. Opierając się na wzorach programu ogólnopolskiego opracowany
został przez pracowników Studium WFiS UM program, na podstawie, którego nauczyciele
prowadzący zajęcia ustalają tematykę zajęć semestralnych, dostosowując ich treść do
standardów kształcenia na danym kierunku.

Warunki zaliczenia
Ćwiczenia podlegają zaliczeniom pod koniec każdego semestru. Wpisu zaliczenia
dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia w danym semestrze.
1. Obowiązkiem każdego studenta jest zgłoszenie się na pierwsze zajęcia w semestrze.
2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny i systematyczny udział w zajęciach,
plus sprawdziany przewidziane programem studiów.
3. Student nie może uzyskać zaliczenia przedmiotu w przypadku więcej niż jednej
nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze.
4. Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach należy odrobić w ciągu 2 tygodni
(w semestrze można odrobić tylko 3 zajęcia usprawiedliwione).
5. Student posiadający semestralne zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznych
zobowiązany jest do systematycznych obecności na zajęciach z wf, a jego końcowa
ocena zależy od wykonanych prezentacji, ale nie może być wyższa niż ocena dobra.
6. W semestrze student może zgłosić max 3 niedyspozycje do ćwiczeń (w przypadku
obowiązku uzyskania oceny niedyspozycje te wpływają na ocenę końcową)
7. Zwolnienia lekarskie na okres min. 1 miesiąca (szpitalne i poszpitalne) stanowią
podstawę do usprawiedliwienia nieobecności bez obowiązku odrabiania zajęć
(nieobecności te będą traktowane, jako niedyspozycje do ćwiczeń).
8. Wszelkie zwolnienia i usprawiedliwienia winny być przedłożone prowadzącemu
zajęcia, w ciągu 2 tygodni od daty ich wystawienia.
9. Nie zaliczenie semestru ze względu na nieobecności zobowiązuje studenta do
odrobienia brakujących zajęć w następnym semestrze.
10. Student może uczestniczyć dziennie tylko w jednych zajęciach.

Sprawy organizacyjne
Na zajęciach obowiązują stroje i obuwie sportowe. Buty muszą być każdorazowo
zmieniane w szatni przed wejściem na zajęcia.

Obecności:
100% aktywności - 5 (bdb)
1 niedyspozycja – 4,5 (pdb)
2 niedyspozycje – 4 (db)
3 niedyspozycje – 3,5 (ddb)
Tylko 1 nb. nieodrobiona – 4 (db)
1 nb. nieodrobiona plus 1 niedyspozycja – 3,5 (ddb)
1 nb. nieodrobiona plus 2/3 niedyspozycje – 3,0 (dst)

