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Regulamin ćwiczeń terenowych organizowanych w Instytucie Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

 

 

Ćwiczenia terenowe (regionalne, przedmiotowe, obozy turystyki aktywnej lub inne zajęcia dydaktyczne 

odbywane poza siedzibą Uczelni) są jednostką zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Podczas ich trwania obowiązują wszelkie przepisy zawarte  

w Regulaminie studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. 

 

I. Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach terenowych jest zapoznanie się z Regulaminem ćwiczeń 

terenowych organizowanych w Instytucie Geografii oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania 

potwierdzonego podpisem uczestnika. 

 

 

II. Wymiar czasowy i koszt zajęć terenowych 

1. Ćwiczenia terenowe trwają w dniach ustalonych przez Dyrekcję Instytutu w porozumieniu  

z koordynatorem ćwiczeń odpowiedzialnym za ich organizację oraz odbywają się według codziennego 

planu zajęć ogłoszonego przez pracownika prowadzącego te ćwiczenia. 

2. Dzienny wymiar ćwiczeń terenowych jest określony w planie studiów. Wymiar godzinowy ćwiczeń 

terenowych określa karta kursu i wynika z liczby punktów ECTS. Codzienny czas trwania zajęć  

w ramach ćwiczeń terenowych określa pracownik prowadzący zajęcia, podając godzinę rozpoczęcia  

i zakończenia zajęć każdego dnia. 

3. Studenci ponoszą koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów środkami komunikacji publicznej 

oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zajęć w ramach ćwiczeń terenowych (np. 

bilety wstępu, przejazdy koleją linową, wyciągiem krzesełkowym itp.). W przypadku wynajęcia przez 

Instytut Geografii autokaru na czas ćwiczeń terenowych koszt wynajmu pokrywa Instytut Geografii lub 

studenci uczestniczący w ćwiczeniach terenowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor 

Instytutu i ogłasza ją najpóźniej na początku semestru, w którym zaplanowano ćwiczenia 

terenowe. Na dwa miesiące przed rozpoczęciem ćwiczeń terenowych koordynator ćwiczeń terenowych 

lub pracownik prowadzący zajęcia podaje do wiadomości studentów przybliżony łączny koszt 

uczestnictwa w ćwiczeniach terenowych.   

 

III. Obowiązki studentów uczestniczących w ćwiczeniach terenowych 

1. Studenci uczestniczący w ćwiczeniach terenowych zobowiązani są do: 

a. zapoznania się z Kartą kursu oraz dokumentami określającymi organizację ćwiczeń 

terenowych, które zostały przygotowane przez zespół dydaktyczny, 
 

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

obejmującym specyficzne uwarunkowania i miejsce odbywania ćwiczeń terenowych  

(z wyjątkiem sytuacji, w których całościowe ubezpieczenie studenckie na dany rok akademicki 

obejmuje także wszelkie ćwiczenia terenowe prowadzone poza siedzibą Uczelni), 
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c. zabrania ze sobą na ćwiczenia terenowe dokumentów tj.: dowód osobisty, ważna legitymacja 

studencka oraz dowód wpłaty za ewentualne koszty związane z uczestniczeniem  

w ćwiczeniach,  

d. posiadania odzieży dostosowanej do specyfiki zajęć odbywanych podczas ćwiczeń terenowych, 

zgodnie z rekomendacją prowadzącego zajęcia, 

e. zapoznania się i zastosowywania się do zasad BHP, które określa pracownik prowadzący 

ćwiczenia terenowe przed ich rozpoczęciem. Obowiązek określenia szczegółowych zasad BHP 

obowiązujących podczas ćwiczeń terenowych spoczywa na pracowniku prowadzącym  

zajęcia realizowane podczas ćwiczeń terenowych,  

f. zapoznania się i przestrzegania zasad ruchu drogowego, w tym zwłaszcza zasad ruchu 

pieszych, 

g. aktywnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach podczas ćwiczeń terenowych  

oraz wykonywania poleceń pracownika, który je prowadzi, 

h. zgłoszenia przed rozpoczęciem zajęć problemów zdrowotnych, mogących być przeszkodą  

w uczestnictwie w ćwiczeniach terenowych.  

i. w przypadku trwałej niezdolności do odbycia ćwiczeń terenowych z uwagi na stan zdrowia, fakt 

ten należy zgłosić dyrektorowi Instytutu Geografii oraz koordynatorowi ćwiczeń co najmniej 

miesiąc przed ich rozpoczęciem, wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym 

przeciwwskazania do udziału w ćwiczeniach terenowych. W przypadku nagłych zdarzeń 

losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających udział w ćwiczeniach, student zobowiązany jest 

do niezwłocznego poinformowaniu o zdarzeniu koordynatora ćwiczeń terenowych lub 

pracownika prowadzącego zajęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem zajęć oraz do 

przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego zdarzenie. 

 

IV. Postanowienia porządkowe 

1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania Regulamin studiów pierwszego, drugiego stopnia  

i jednolitych magisterskich, Regulaminu ćwiczeń terenowych organizowanych w Instytucie Geografii 

oraz regulaminu obowiązującego w miejscu zakwaterowania, przepisów BHP i PPOŻ oraz przepisów 

porządkowych określonych przez firmę przewozową zarówno w godzinach zajęć jak i poza nimi. 

2. Niedozwolone jest oddalanie się od grupy w trakcie zajęć odbywanych podczas ćwiczeń terenowych 

bez uzgodnienia z prowadzącym te zajęcia.  

3. Niedozwolone jest oddalenie się z miejsca zakwaterowania (lub miejsca krótkotrwałego pobytu) bez 

uzgodnienia z koordynatorem lub pracownikiem prowadzącym zajęcia. 

4. 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.  

5. W trakcie ćwiczeń terenowych student nie może spożywać alkoholu oraz środków odurzających  

i znajdować się pod ich wpływem.  

6. Rażące naruszenie Regulaminu ćwiczeń terenowych, Regulaminu studiów, zachowanie niezgodne 

z etyką studencką określoną w Ślubowaniu złożonym podczas inauguracji studiów oraz wszelkie 

zachowania szkodzące wizerunkowi Uniwersytetu Pedagogicznego lub Instytutu Geografii będą 
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niezwłocznie zgłaszane przez prowadzących ćwiczenia terenowe dyrekcji Instytutu Geografii, a student 

może być na wniosek prowadzącego zajęcia skreślony z listy uczestników ćwiczeń terenowych. 

Zaistnienie ww. okoliczności skutkować będzie wydaleniem studenta z ćwiczeń terenowych,  

ich niezaliczeniem oraz odpowiedzialnością przed komisją dyscyplinarną ds. studenckich. 

7. Na poszczególnych ćwiczeniach terenowych mogą obowiązywać szczegółowe zasady wynikające  

z ich specyfiki, określone przez koordynatora ćwiczeń terenowych lub pracownika prowadzącego 

ćwiczenia terenowe i podane do wiadomości przed ich rozpoczęciem. Niestosowanie się do tych zasad 

skutkować będzie konsekwencjami określonymi w pkt. 6. 

8. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku pracownik prowadzący zajęcia niezwłocznie 

powiadomić o szczegółach zdarzenia pracownika Sekcji BHP i P. Poż. oraz dyrektora Instytutu 

Geografii. 

 

 

V. Zaliczenie ćwiczeń terenowych  

1. Warunki zaliczenia ćwiczeń terenowych określa prowadzący ćwiczenia i ogłasza je przed 

rozpoczęciem lub na początku zajęć. Niespełnienie warunków stanowi podstawę do niezaliczenia 

ćwiczeń terenowych. 

2. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych do odbycia zajęć terenowych lub nagłych zdarzeń 

losowych, o których mowa w pkt. III.i, zgłoszonych przed rozpoczęciem ćwiczeń lub zaistniałych w ich 

trakcie, koordynator ćwiczeń terenowych lub pracownik prowadzący zajęcia określa sposób 

uzupełnienia zaległości oraz zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do zaliczenia ćwiczeń terenowych. 

Zgodę na indywidualne zaliczenia ćwiczeń terenowych wydaje dyrektor Instytutu Geografii.  

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność, niespełnianie warunków zaliczenia lub nieprzestrzeganie 

niniejszego regulaminu powoduje niezaliczenie ćwiczeń terenowych. 

4. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń terenowych z innych przyczyn niż określone w pkt. III. i. oraz 

określonych w pkt. IV.6. student powtarza ćwiczenia w następnym roku akademickim.  

. 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Na poszczególnych ćwiczeniach terenowych mogą uczestników obowiązywać zasady 
wynikające ze specyfiki ćwiczeń, określone przez koordynatora lub pracownika prowadzącego 
ćwiczenia. 

2. Wszelkie kwestie sporne związane z ćwiczeniami terenowymi rozstrzyga, na pisemny wniosek 
Strony, Dyrektor Instytutu Geografii, po zasięgnięciu opinii Stron. Jego decyzje są ostateczne. 

 
 
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Instytutu Geografii w dniu 6 lipca 2021 r., a wraz ze 
zmianami w dniu 5 kwietnia 2022 r. 
 

---------------------------  

 

Kraków dnia .............................................. 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ćwiczeń terenowych, przyjęcie go do wiadomości oraz 
zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 

 
                                                                ........................................................................ 
                                                                                                                     czytelny podpis  


