
Regulamin ćwiczeń terenowych organizowanych w Instytucie Geografii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie 

(obowiązujący na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) 

 

 

 

Ćwiczenia terenowe (regionalne, przedmiotowe i obozy) są jednostką zajęć dydaktycznych 

przewidzianych w programie studiów i obowiązują w trakcie ich trwania wszelkie przepisy przewidziane 

Regulaminem Studiów UP, w tym zapisane w nim obowiązki studenta. Studenci są zobowiązani do 

przestrzegania przepisów Regulaminu Studiów UP oraz regulaminu obowiązującego w miejscu 

zakwaterowania, przepisów BHP i regulaminu PPOŻ, zarówno w godzinach zajęć jak i poza nimi. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem zajęć terenowych, 

potwierdzone podpisem uczestnika. 

 

 

Wymiar czasowy i koszt zajęć terenowych 

1. Ćwiczenia terenowe trwają w dniach ustalonych przez Dyrekcję Instytutu lub pracownika naukowo-

dydaktycznego odpowiedzialnego za ich organizację oraz odbywają się według codziennego planu 

zajęć ogłoszonego przez ich prowadzącego. 

2. Prowadzący ćwiczenia przed ich rozpoczęciem ma obowiązek podać szczegółowe zasady ich 

odbywania i informacje związane z bezpieczeństwem. 

3. W czasie zajęć studenci zobowiązani są do aktywnego i punktualnego w nich uczestnictwa oraz 

wykonywania poleceń prowadzącego ćwiczenia. 

4. Wymiar dzienny zajęć terenowych jest określony programem studiów. Codzienny czas trwania zajęć 

na ćwiczeniach terenowych określa prowadzący zajęcia, podając termin rozpoczęcia i zakończenia 

ćwiczeń każdego dnia. 

5. Studenci ponoszą koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów na trasie ćwiczeń (w tym udziału 

w kosztach wynajęcia autobusu) oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją ćwiczeń (np. 

bilety wstępu). Przybliżony łączny koszt uczestnictwa w zajęciach powinien być określony przed 

rozpoczęciem zajęć. 

6. Studenci uczestniczący w ćwiczeniach terenowych zobowiązani są do: 
 

a. indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie 

obejmującym specyficzne uwarunkowania i miejsce odbywania ćwiczeń (z wyjątkiem sytuacji, w których 

całościowe ubezpieczenie studenckie na dany rok akademicki obejmuje także wszelkie ćwiczenia 

terenowe prowadzone poza budynkami uczelni), 

b. posiadania odzieży ochronnej dostosowanej do specyfiki zajęć terenowych, zgodnie z poleceniem 

prowadzącego ćwiczenia terenowe, 

c. zgłoszenia z wyprzedzeniem problemów zdrowotnych, mogących być przeszkodą w uczestnictwie 

w zajęciach, a także poinformowania prowadzącego zajęcia, przed ich rozpoczęciem, o konieczności 

przyjmowania leków mogących zaburzać sprawność psychofizyczną uczestnika. 

7. Oddalanie się od grupy w trakcie zajęć bez uzgodnienia z prowadzącym zajęcia jest niedozwolone. 



8. Obecność osób trzecich w czasie trwania ćwiczeń terenowych oraz możliwość pozostania na noc 

osób trzecich w miejscu zakwaterowania grupy (zarezerwowanym dla grupy studentów IG UP) jest 

możliwa wyłącznie za zgodą prowadzącego ćwiczenia. 

9. W trakcie ćwiczeń terenowych student nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających. Za postępowanie uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność 

przed komisją dyscyplinarną. Rażące naruszenie regulaminu jest niezwłocznie zgłaszane Dyrekcji 

Instytutu, a student może być decyzją prowadzącego skreślony z listy uczestników, co oznacza 

przerwanie ćwiczeń i brak ich zaliczenia. 
 

10. Na poszczególnych ćwiczeniach terenowych mogą obowiązywać szczegółowe zasady określone 

przez prowadzącego zajęcia przed rozpoczęciem zajęć i wynikające z ich specyfiki. Niestosowanie się 

do tych zasad może być podstawą do skreślenia z listy uczestników zajęć. 

 

Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń 

11. Warunki zaliczenia ćwiczeń określa prowadzący ćwiczenia i ogłasza je przed rozpoczęciem lub na 

początku zajęć. Niespełnienie warunków zaliczenia lub nieprzestrzeganie regulaminu jest podstawą do 

niezaliczenia ćwiczeń terenowych. 

 


