
Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w 
Poznaniu prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów Akademii Muzycznej 
oraz studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (porozumienie międzyuczelniane). 

2. Wychowanie fizyczne (wf) jest przedmiotem obowiązkowym na studiach I i II stopnia, na 
wszystkich wydziałach, w wymiarze 30 godzin (jeden semestr na każdym poziomie 
studiów). 

3. Zajęcia z wf kończą się uzyskaniem zaliczenia (1 pkt ECTS). 
4. Studentów obowiązują zapisy do grup oraz pierwsza obecność na zajęciach do końca 

października (dotyczy realizacji wf w semestrze zimowym), lub do końca lutego (dotyczy 
realizacji wf w semestrze letnim). Zapisy do grup odbywają się w pierwszym tygodniu 
każdego semestru wg podanego grafiku. 

5. Istnieje możliwość przepisania zaliczenia uzyskanego wcześniej lub w tym samym czasie na 
drugich studiach, pod warunkiem, że były lub są to studia tego samego stopnia. Zaliczenie 
musi być zgodne co do wymiaru godzin i uzyskane w ukończonym semestrze 
(druk do pobrania na stronie internetowej). 

6. Studenci, którzy mają zwolnienie lekarskie z wf na cały semestr są zobowiązani okazać je w 
SWFiS do końca października (dotyczy realizacji wf w semestrze zimowym), lub do końca 
lutego (dotyczy realizacji wf w semestrze letnim), zwolnienie to powinno być wystawione 
przez lekarza specjalistę. 
Pieczątkę „ZWOLNIENIE LEKARSKIE” do indeksu i karty zaliczeń można uzyskać w SWFiS w 
tygodniu zaliczeń.  
Zwolnienie lekarskie nie daje możliwości uzyskania punktu ECTS. 

7. Przeniesienie zaliczenia z wf na kolejny semestr jest możliwe na warunkach określonych w 
Regulaminie Studiów Akademii Muzycznej w rozdz. IV, § 20, pkt. 3 i 4. 
(druk do pobrania na stronie internetowej). 

8. Zasady zaliczenia: 
8.1. Podstawą uzyskania zaliczenia z wf jest frekwencja oraz aktywne uczestnictwo w 

zajęciach. 
8.2. W semestrze dopuszczone są trzy nieobecności nieusprawiedliwione, kolejna 

(czwarta) nieobecność musi być usprawiedliwiona, każda kolejna musi być odrobiona 
(Regulamin Studiów, rozdział IV, § 17, pkt. 4). 

8.3. Nieobecności student może odrobić w dowolnych grupach zgodnie z planem zajęć z 
wf, z założeniem, że w jednym tygodniu można uczestniczyć w zajęciach tylko dwa razy 
w dwóch różnych dniach. 

8.4. W każdym miesiącu obowiązuje przynajmniej jedna obecność w grupie 
podstawowej (wybranej przez studenta podczas zapisów). 

8.5. W przypadkach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązuje decyzja 
Kierownika Studium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


