Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Senatu UKSW
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Studium

Wychowania

Fizycznego,

zwane

dalej

”Studium”,

jest

międzywydziałową jednostką organizacyjną, która organizuje i rozwija
działalność dydaktyczną w zakresie wychowania fizycznego i sportu
dla studentów, a także rekreacji i sportu dla uczestników studiów
doktoranckich

i

pracowników

Uniwersytetu

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Działalność Studium podlega nadzorowi prorektora właściwego ds.
kształcenia.
3. Podstawę

prawną

działania

Studium

Wychowania

Fizycznego,

stanowią:
1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie Wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej
ustawy;
2) Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
3) niniejszy regulamin;
4) właściwe przepisy wewnętrzne organów UKSW.
§2
Studium realizuje swoje zadania w oparciu o:
1) plan pracy Studium;
2) program dydaktyczno-wychowawczy;
3) niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁ II.
ZAKRES DZIAŁANIA STUDIUM
§3
Działalność Studium obejmuje:
1) organizację pracy jednostki;
2) działalność dydaktyczną;
3) działalność w zakresie sportu, turystyki i rekreacji;
4) prace administracyjno-biurowe.
§4
Do zadań Studium należy w szczególności:
1) realizacja programu wychowania fizycznego dla studentów, zgodnie
ze standardami kształcenia;
2)

prowadzenie

fakultatywnych

zajęć

sportowo-rekreacyjnych

dla

studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz dla pracowników
uczelni;
3) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju bazy sportowo-materialnej
niezbędnej dla realizacji uczelnianego programu wychowania fizycznego,
sportu, turystki i rekreacji oraz rehabilitacji;
4) zapewnienie warunków kadrowych dla wykonania zadań Studium oraz
odpowiedniego sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych;
5)

prowadzenie

fakultatywnych

form

z

zakresu

kultury

fizycznej

na wszystkich poziomach kształcenia, organizowanie zajęć sportoworekreacyjnych dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich nie
objętych obowiązkowymi zajęciami oraz dla pracowników Uczelni.
§5
Studium

realizuje

zadania

współpracując

z

Akademickim

Związkiem

Sportowym, Samorządem Studentów UKSW, Samorządem Doktorantów

UKSW oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi, które
zawarły porozumienie o współpracy.

ROZDZIAŁ III.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STUDIUM
§6
Strukturę organizacyjną stanowią:
1) kierownik;
2) Rada Studium;
3) pracownicy Studium, którymi są:
a) nauczyciele akademiccy,
b) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

§7
1. Całokształtem działalności Studium kieruje Kierownik i reprezentuje je
na zewnątrz.
2. Kierownik

jest

bezpośrednim

przełożonym

pracowników

oraz

odpowiada za realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.
3. Kierownika powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu na okres
kadencji organów Uniwersytetu.
4. Kierownik odpowiada za majątek i przydzielone środki.
5. Do kompetencji i obowiązków kierownika należy w szczególności:
1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Studium;
2) koordynowanie i kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
3)zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej, kierowanie rozwojem i
doskonaleniem zawodowym pracowników;
4) zapewnienie wewnętrznej organizacji jednostki zgodnie z potrzebami
i programem działania oraz nadzór nad całokształtem działalności;

5) zarządzanie mieniem oraz dysponowanie środkami finansowymi;
6) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania
i nagradzania pracowników;
7) występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących
Studium;
8) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa,
postanowieniami Statutu UKSW oraz uchwałami Senatu i zarządzeniami
Rektora;
9) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy
oraz

przepisów

bezpieczeństwa

i

higieny

pracy

oraz

ochrony

przeciwpożarowej;
10) kontrolowanie jakości kształcenia;
11) organizowanie i prowadzenie zebrań pracowników Studium;
12)

opracowanie

planów

pracy

dydaktyczno-wychowawczej,

zajęć

wychowania fizycznego, sportu oraz zapewnienie warunków do jej
realizacji;
13) prowadzenie rocznych sprawozdań z pracy dydaktycznej i sportowej
Studium i przedkładanie ich prorektorowi właściwemu ds. kształcenia.

§8
1. Rada Studium jest jego organem opiniodawczym.
2. W skład Rady Studium wchodzą:
1) kierownik;
2) pracownicy Studium zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) przedstawiciel studentów.
3. Rada Studium działa na posiedzeniach, które zwoływane są przez
kierownika Studium lub osobę przez niego wyznaczoną.
4. Członkowie Rady Studium mają prawo i obowiązek aktywnego udziału
w pracach Rady, a w szczególności uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
5. Rada rozpatruje sprawy, przekazane jej do zaopiniowania i wydaje opinie.

6. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, przechowywany w aktach
Studium. Członek Rady ma prawo żądać zamieszczenia w protokole
stwierdzenia o zajęciu przez niego odrębnego stanowiska.
7.

Kierownik

Studium

zapewnia

przekazanie

opinii

Rady

Studium

wyrażonych w formie uchwał odpowiednim organom Uniwersytetu.

ROZDZIAŁ IV. PRACOWNICY STUDIUM
§9
1. Do wykonywania zadań w Studium zatrudnieni są nauczyciele
akademiccy oraz pracownik niebędący nauczycielem akademickim.
2. W Studium mogą być zatrudnione, jako nauczyciele akademiccy, osoby
posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra wychowania
fizycznego lub posiadające dyplom ukończenia wyższej uczelni na
kierunku innym niż wychowanie fizyczne, posiadający przygotowanie
pedagogiczne,

dyplom

trenera

lub

instruktora

(wyłącznie

do

prowadzenia zajęć w swojej specjalności sportowej).
3. Kierownik

Studium

dydaktycznych,
akademickich

określa

szczegółowy

wychowawczych,
i

pracowników

zakres

obowiązków

organizacyjnych

nauczycieli

niebędących

nauczycielami

akademickimi zatrudnionych w Studium.
4. Do obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium
należy w szczególności:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w obowiązującym wymiarze
godzin;
2) upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki z zakresu wychowania
fizycznego i sportu oraz kształtowanie zainteresowań studentów
wymienioną problematyką;
3) udział w pracach organizacyjnych Studium związanych z dydaktyką,
badaniami naukowymi i działalnością sportową, a w szczególności:

a) prowadzenie zebrań organizacyjnych ze studentami II roku
studiów,
b) prowadzenie ewidencji studentów objętych obowiązkowym
wychowaniem fizycznym w przeznaczonych do tego dziennikach,
c) pełnienie stałych dyżurów w siedzibie Studium,
d) organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych,
e) prowadzenie zajęć w czasie obozów sportowo-szkoleniowych
i turystycznych objętych planem pracy Studium,
f) prowadzenie prób sprawności fizycznej i sprawdzianów,
g) udział w zebraniach pracowników Studium,
h) składanie semestralnych i rocznych sprawozdań z realizacji
pensum dydaktycznego;
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
ROZDZIAŁ V. WARUNKI ZALICZENIA
§ 10
Warunki

zaliczenia

przedmiotu

Wychowanie

Fizyczne

są

określone

w zasadach zaliczania przedmiotu (www.swf.uksw.edu.pl), określone przez
Kierownika Studium i zatwierdzone przez prorektora właściwego ds.
kształcenia.
ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11
1.Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane na wniosek
kierownika Studium lub prorektora właściwego ds. kształcenia, w trybie
właściwym dla zatwierdzenia tego regulaminu.
2.W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy Regulaminu Pracy i Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach, które są objęte tym
regulaminem jest prorektor właściwy ds. kształcenia.

