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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-WFx 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Wychowanie fizyczne 

w j. angielskim Physical Education 

Kierownik przedmiotu mgr Dariusz Sońta 

Jednostka prowadząca SWF PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1-3 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

0 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - 2 - - 

łącznie w semestrze - 30 - - 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Student zapisuje się na zajęcia w systemie USOS, poprzez pocztę elektroniczną lub bezpośrednio u Prowadzącego zajęcia na wybraną 
przez siebie dyscyplinę sportu. 

Na pierwszych zajęciach student zostaje przeszkolony w zakresie BHP i poinformowany o wymaganiach związanych z daną dyscypliną 
sportu, niezbędnym wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 
w zajęciach sportowych. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

Ćwiczenia adytoryjne 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w systemie 2 godzin po 45 minut w tygodniu (ale możliwe są również inne formy np. zajęcia weekendowe 
w formie wycieczek turystycznych) - ale łączny wymiar aktywności studenta powinien wynieść 30 godzin w semestrze. 

W przypadku zajęć odbywanych cyklicznie (raz w tygodniu) student może maksymalnie opuścić 2 zajęcia, kolejne dwa może odrobić z inną 
grupą za zgodą Prowadzącego. 

Student ma prawo do usprawiedliwienia nieobecności zwolnieniem lekarskim lub innym w formie dokumentu papierowego, ale do 
zaliczenia przedmiotu wymagane jest minimum 8 obecności na zajęciach jako ćwiczący. 

Student w czasie zajęć poznaje technikę i taktykę danej dyscypliny sportu, przepisy danej dyscypliny oraz uczy się sposobów organizacji 
zawodów sportowych. W niektórych dyscyplinach student może bezpośrednio wziąć udział w zawodach sportowych.  

W ramach każdej dyscypliny sportu student rozwija swoją motorykę (szybkość, moc, wytrzymałość) oraz sprawność fizyczną i koordynację 
ruchową. 

Student poznaje wybrane elementy historii danej dyscypliny sportu. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się poprzez: 

▪ testy sprawności ogólnej, 
▪ testy techniczne w ramach danej dyscypliny, 
▪ analizę osiągnięć studenta (wyniki sportowe), 
▪ obserwację na zajęciach. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Kryteria uzyskania zaliczenia zajęć: 

- spełnienie kryterium obecności, 

- przygotowanie do zajęć (posiadanie odpowiedniego sprzętu sportowego), 

- aktywny udział w zajęciach, 

- zaliczenie testów technicznych, 

- udział w zawodach sportowych(nieobligatoryjnie). 

 

 


