Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Regulamin
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest ogólnouczelnianą jednostką
organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną
w zakresie wychowania
fizycznego i sportu .
2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zwane dalej Studium, działa w oparciu o:
1) statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2012 r.;
2) niniejszy regulamin.
§2
1. Do zadań Studium należy:
1) organizowanie i realizowanie pracy dydaktycznej w zakresie wychowania
fizycznego i sportu:
a) kształtowanie sprawności:
 funkcjonalnej organizmu,
 kondycyjno-koordynacyjnej,
b) kształtowanie umiejętności:
 działania na rzecz zdrowia,
 ruchowych utylitarnych,
 sportowych,
 wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form
ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej,
c) przekazywanie wiadomości związanych z:
 funkcjonowaniem organizmu,
 kształtowaniem sprawności,
 organizacją zajęć ruchowych w czasie wolnym,
d) działania wychowawcze związane z kształtowaniem:

 samodyscypliny,
 nawyku samokontroli i samooceny,
 poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne
i drugiego człowieka,
 podstawy
współdziałania
współodpowiedzialności;

zespołowego

i

wzajemnej

2) zapewnienie kwalifikowanej kadry trenerskiej, pracowników administracji oraz
udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego sekcjom sportowym;
3) współpraca z samorządem studenckim Uniwersytetu Śląskiego
stowarzyszeniami młodzieżowymi w organizowaniu imprez sportowych;

oraz

4) umożliwienie dokształcania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych
pracowników dydaktycznych Studium;
5) realizowanie innych zadań powierzonych przez Senat i Rektora w zakresie kultury
fizycznej w środowisku akademickim.
2. Studium prowadzi ewidencję studentów:
1) objętych obowiązkowym wychowaniem fizycznym;
2) zwolnionych z obowiązkowych ćwiczeń z wychowania fizycznego przez służbę
zdrowia.
§3
Studium realizuje swoje zadania w oparciu o:
1) program wychowania fizycznego i sportu w tym czynnego i biernego udziału
w zajęciach;
2) roczne plany dydaktyczne;
3) roczne plany działalności Studium.

II. ORGANY STUDIUM
§4
Organami Studium są: Rada Studium i Kierownik Studium.
§5
1. Rada Studium jest organem doradczym Kierownika Studium.
2. Kadencja Rady Studium jest równa kadencji władz organów Uniwersytetu Śląskiego.
3. W skład Rady Studium wchodzą:
1) Kierownik Studium jako przewodniczący;
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2) Zastępcy Kierownika Studium;
3) 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium.
4. Do zadań Rady Studium należy w szczególności:
1) opiniowanie na wniosek Kierownika Studium kandydatur na stanowiska
zastępców Kierownika Studium;
2) dokonywanie przeglądu realizacji programów zapewniających efekty kształcenia,
w tym dokonywanie okresowej oceny jakości pracy pracowników na podstawie
między innymi wyników ankiet oceny zajęć dydaktycznych oraz kontroli zajęć;
3) opiniowanie wniosków Kierownika Studium w sprawie
awansowania, nagradzania oraz karania pracowników Studium;

zatrudniania,

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Studium;
5) przedstawianie Prorektorowi właściwemu ds. kształcenia kandydatury na
Kierownika Studium;
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Studium;
7) opiniowanie bieżących spraw związanych
przedkładanych przez Kierownika Studium;

z

działalnością

Studium

8) określanie ogólnych warunków uzyskania zaliczenia i rejestracji z przedmiotu
wychowanie fizyczne i udostępnienie ich na stronie internetowej.
5. Posiedzenia Rady Studium zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb,
co najmniej raz w semestrze lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Studium.
6. Rada Studium może zaprosić na posiedzenie inne osoby z głosem doradczym.
7. Z posiedzenia Rady Studium sporządza się protokół.
III. NAUCZYCIELE AKADEMICCY
§6
1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich będący członkami Rady Studium wybierani
są na zebraniu ogólnym pracowników zatrudnionych w Studium w drodze głosowania
tajnego.
2. Przedstawicielami nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1 zostają osoby,
które uzyskały kolejno najwięcej głosów, przy czym każda z nich musi uzyskać
więcej niż połowę ważnych głosów.
3. Dla ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy
uprawnionych.
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§7
1. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na czas trwania kadencji organów
Uniwersytetu Śląskiego na wniosek Prorektora właściwego ds. kształcenia, po
zasięgnięciu opinii Rady Studium w sprawie kandydata.
.
2. Kierownik Studium jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników
zatrudnionych w Studium.
3. Do obowiązków Kierownika Studium należy :
1) organizowanie pracy w Studium;
2) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej Studium;
3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania
i karania pracowników Studium;
4) opracowywanie rocznych planów dydaktyczno
zapewnienie warunków do ich realizacji;

–

organizacyjnych

oraz

5) organizowanie i koordynowanie współpracy Studium z samorządem studenckim
oraz organizacjami społecznymi i sportowymi;
6) zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom
dydaktycznym zatrudnionym w Studium;
7) podejmowanie decyzji w zakresie wydatkowania środków finansowych
przeznaczonych na działalność Studium w zakresie upoważnienia udzielonego
przez Rektora;
8) opiniowanie wniosków studentów – sportowców o stypendia za wyniki w sporcie;
9) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy wśród pracowników Studium;
10) przedkładanie Radzie Studium rocznych sprawozdań z działalności Studium;
11) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Studium w zakresie realizacji planu
rzeczowo – finansowego.
§8
1. Kierownik Studium wykonuje swoje obowiązki przy pomocy trzech zastępców.
2. Zastępców Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na czas trwania kadencji
organów Uniwersytetu Śląskiego na wniosek Kierownika Studium uzgodniony
z Prorektorem właściwym ds. kształcenia.
3. Kandydata do pełnienia funkcji zastępcy Kierownika Studium zgłasza Kierownik
Studium po zasięgnięciu opinii Rady Studium.
4. Na funkcję zastępcy Kierownika Studium mogą być powołani nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy.
5. Zakres obowiązków i uprawnień Zastępców Kierownika Studium ustala Kierownik
Studium w uzgodnieniu z Prorektorem właściwym ds. kształcenia.
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§ 9
1. Do obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium należy :
1) prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego dla studentów mających ten
przedmiot jako obowiązkowy;
2) prowadzenie zajęć dla studentów nieobjętych wychowaniem fizycznym;
3) prowadzenie zajęć treningowych w ramach specjalizacji sportowej na treningach
i zawodach;
4) wykonywanie prac organizacyjnych mieszczących się w ramach zadań Studium;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez władze Uczelni oraz Kierownika
Studium i jego zastępców.
2. Nauczyciel akademicki odpowiadający za realizację zajęć z wychowania fizycznego
jest obowiązany na początku cyklu zajęć przedstawić studentom do wiadomości
szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia z uwzględnieniem § 5 ust. 4 pkt 8.
III. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10
1. Przychody i koszty działalności Studium ujęte są w planie rzeczowo – finansowym tej
jednostki.
2. Wydatki Studium dokonywane są z zachowaniem przepisów o zamówieniach
publicznych.
3. Dysponentem środków finansowych Studium jest z upoważnienia Rektora Kierownik
Studium.
III. NADZÓR NAD STUDIUM
§ 11
Nadzór nad działalnością Studium sprawuje Prorektor właściwy ds. kształcenia.
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