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REGULAMIN ĆWICZEŃ TERENOWYCH 

NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wyjaśnienie pojęć: 

a. ćwiczenia terenowe – ogół czasu, w którym realizowane są treści zawarte w karcie 

przedmiotu (sylabusie) wraz z czasem przeznaczonym na dojazd do miejsca 

ćwiczeń, przemieszczanie się w miejscu ćwiczeń, noclegi, wyżywienie, odpoczynek 

i samodzielne wykonywanie przez studentów zleconych im zadań; 

b. zajęcia terenowe – czas w ramach ćwiczeń terenowych, w którym realizowany jest 

ich program merytoryczny i w którym studenci mają bezpośredni kontakt z 

prowadzącym; 

c. koordynator – osoba odpowiedzialna za organizację ćwiczeń terenowych; 

d. prowadzący – osoba opiekująca się daną grupą zajęciową i odpowiedzialna za 

realizację z nią programu merytorycznego. 

2. Ćwiczenia terenowe są obowiązkowe, stanowią integralną część programów studiów i 

służą realizacji efektów kształcenia przewidzianych dla danego kierunku i poziomu 

studiów.  

3. Zakres merytoryczny ćwiczeń terenowych, czas ich trwania, warunki zaliczenia oraz 

osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za ich realizację zawarte są w karcie przedmiotu 

(sylabusie). 

4. Podczas ćwiczeń terenowych student reprezentuje Uniwersytet Wrocławski i swoją 

postawą ma wpływ na kształtowanie wizerunku Uniwersytetu Wrocławskiego w 

społeczeństwie. 

 

REALIZACJA ZAJĘĆ 

5. Harmonogram ćwiczeń terenowych ustala dyrektor ds. dydaktycznych na wniosek i w 

porozumieniu z koordynatorami poszczególnych ćwiczeń terenowych. 

6. Studenci nie partycypują w kosztach organizacji i realizacji ćwiczeń terenowych 

dotyczących ich warstwy logistycznej i merytorycznej. 

7. Koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia ćwiczeń terenowych oraz koszty 

zakwaterowania i wyżywienia studenci pokrywają we własnym zakresie.  

8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń terenowych prowadzący ma obowiązek podać 

szczegółowe zasady ich odbywania oraz zaliczenia. Niestosowanie się do tych zasad 
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może być podstawą do usunięcia z ćwiczeń terenowych, co skutkuje ich 

niezaliczeniem. 

9. Ćwiczenia terenowe odbywają się według codziennego planu zajęć ogłaszanego przez 

prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć terenowych w danym dniu lub planu działań 

na cały okres trwania ćwiczeń terenowych ogłoszonego na spotkaniu organizacyjnym 

przed rozpoczęciem ćwiczeń terenowych lub w pierwszym dniu ich trwania. 

Uczestnictwo przez studenta w spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowe. 

10. Codzienny czas trwania zajęć na ćwiczeniach terenowych określa prowadzący, 

podając każdego dnia termin ich rozpoczęcia oraz zakończenia. 

11. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta w jakiejkolwiek części trwania zajęć 

terenowych skutkuje ich niezaliczeniem. 

12. Jedynie w sytuacjach losowych (np. choroba, wypadek, inne ważne sprawy losowe) 

mających miejsce w trakcie ćwiczeń terenowych albo je poprzedzających, ale 

skutkujących ograniczeniem możliwości studenta uczestnictwa w ćwiczenia 

terenowych, lub w innych sytuacjach uznanych przez prowadzącego możliwa jest 

realizacja treści zajęć, efektów kształcenia w innej formie niż tej przewidzianej 

pierwotnie dla ćwiczeń terenowych. Decyzję w tej sprawie i o formie zaliczenia 

podejmuje prowadzący ćwiczenia. 

13. Prowadzący ćwiczenia terenowe odpowiadają za bezpieczeństwo studentów w czasie 

trwania zajęć terenowych. Moment początku i końca zajęć terenowych musi być 

jednoznacznie ogłoszony przez prowadzącego. 

14. W trakcie trwania ćwiczeń terenowych, a także poza godzinami odbywania zajęć, 

studenci są zobowiązani do zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, 

normami społecznymi i regulacjami prawnymi. W przypadku ich naruszania, w 

zależności od charakteru zdarzenia, przewiduje się następujące sankcje: 

a. upomnienie przez prowadzącego, 

b. usunięcie z ćwiczeń terenowych skutkujące ich niezaliczeniem, 

c. skierowanie sprawy do wydziałowej komisji dyscyplinarnej, 

d. wezwanie miejscowych organów porządkowych, 

e. inne niewymienione. 

15. Miejsce zakwaterowania ustala prowadzący ćwiczenia terenowe. Noclegi uczestnika w 

innym miejscu niż ustalone nie są możliwe, chyba że miejsce zakwaterowania 

znajduje się w miejscowości zamieszkania studenta lub wyrazi na to zgodę – na 

pisemny wniosek studenta – prowadzący ćwiczenia terenowe. 

16. Niedozwolone jest samowolne oddalanie się od grupy zajęciowej w trakcie trwania 

zajęć. Fakt ewentualnego oddalenia się bezwzględnie musi zostać ustalony z 

prowadzącym.  
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17. Niedozwolona jest obecność osób trzecich (towarzyszących) w trakcie trwania zajęć 

terenowych, poza wyjątkowymi przypadkami ustalonymi z prowadzącym ćwiczenia. 

18. Studenci uczestniczący w ćwiczeniach terenowych zobowiązani są do: 

a. punktualnego i niezawodnego stawienia się w miejscu rozpoczęcia zajęć w dniu 

wyznaczonym przez prowadzącego 

b. aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz bezwzględnego wykonywania poleceń 

prowadzącego ćwiczenia; 

c. przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne są wszelkie działania 

mogące spowodować zagrożenie życia i zdrowia własnego i współuczestników 

ćwiczeń; 

d. posiadania odzieży ochronnej dostosowanej do specyfiki zajęć terenowych 

umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach w niesprzyjających warunkach 

pogodowych. Jeśli uczestnictwo w zajęciach wymaga szczególnego 

przygotowania lub zaopatrzenia się w specyficzne środki, prowadzący musi z 

miesięcznym wyprzedzeniem podać ich wykaz; 

e. posiadania niezbędnych materiałów, które ułatwią realizację merytorycznej, jak i 

praktycznej strony zajęć terenowych. Jeśli takie materiały są niezbędne, 

prowadzący musi podać wykaz tych materiałów z miesięcznym wyprzedzeniem;  

f. zgłoszenia z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem problemów osobistych i 

zdrowotnych, mogących być przeszkodą w realizacji zajęć przez studenta. 

Student ma obowiązek bezwzględnego poinformowania prowadzącego zajęcia, 

przed ich rozpoczęciem, o przyjmowaniu leków mających wpływ na obniżenie 

sprawności psychofizycznej. 

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

19. Na czas ćwiczeń terenowych zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie obejmującym specyficzne 

uwarunkowania i miejsce odbywania ćwiczeń. Prowadzący po uzyskaniu zgody 

prodziekana ds. studenckich może warunkować uczestnictwo w ćwiczeniach 

terenowych posiadaniem stosownego ubezpieczenia. 

20. Bezpieczeństwo uczestników ćwiczeń terenowych jest bezwzględnym priorytetem. 

Przed rozpoczęciem zajęć terenowych prowadzący ma obowiązek podać informacje 

związane z potencjalnymi zagrożeniami, jakie w trakcie ich trwania mogą się 

pojawić. W razie zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ćwiczeń terenowych 

realizacja programu zajęć ulega natychmiastowej zmianie. 

21. Zdrowotne przeciwwskazania do uczestnictwa w ćwiczeniach lub ich części powinny 

być zgłaszane do prodziekana ds. studenckich i jednocześnie do koordynatora 
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ćwiczeń terenowych przed ich rozpoczęciem i być poparte odpowiednimi 

dokumentami.  

Wszelkie kwestie sporne wynikające z zapisów regulaminu i nim nieuregulowane 

rozstrzyga, na pisemny wniosek, po zasięgnięciu opinii stron, prodziekan ds. 

studenckich. Jego decyzje są ostateczne.  


