
Regulamin elektronicznych zapisów 

na zajęcia WF w roku akademickim 2018/2019 

 

zapisy rozpoczną się 18.02.2019 o godz.20:00 i trwać będą do 19.02.2019 do godz. 24:00 

 

REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW  

NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

w roku akademickim 2018/2019 

semestr letni 

 

§ 1 

1. Niniejszym regulamin określa zasady, według których odbywają się elektroniczne zapisy za zajęcia WF 

na Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Studenci I, II lub III roku objęci obowiązkowym uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego 

w semestrze zimowym mają obowiązek zapisania się na zajęcia WF przez Internet. 

3. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają: 

a. Login – nr albumu (nr indeksu), 

b. Hasło – hasło z IR lub nr PESEL, lub hasło dostępu do PS 

c. Zajęcia WF – zajęcia wychowania fizycznego, 

d. CWFiS UG – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, 

e. Czas rozpoczęcia zapisów - data i godzina, od której uprawniony student może dokonywać zapisów 

na zajęcia WF, 

f. Czas zakończenia zapisów – data i godzina, od której system nie będzie pozwalał na jakiekolwiek 

zapisy; jedynie pozwoli uprawnionemu studentowi na sprawdzenie jego pozycji na wybranych przez 

niego zajęciach WF, 

g. Limity – określają maksymalną liczbę studentów w grupie. 

 

§2 

 

1. Elektroniczne zapisy będą odbywać się na stronie: https://ps.ug.edu.pl/index.web 

2. Aby zalogować się do systemu, należy posłużyć się loginem i hasłem. 

3. Terminy dokonywania zapisów na zajęcia WF określa CWFiS UG na stronie 

https://ps.ug.edu.pl/index.web 

4. Zapisy na zajęcia WF obowiązują na semestr letni w roku akademickim 2018/2019. 

 

 

§3 

 

1. Limity jakie obowiązują na poszczególnych zajęciach WF widnieją w systemie obok nazwy przedmiotu 

oraz nazwiska prowadzącego dane zajęcia. W przypadku braku wymaganej liczby chętnych zajęcia WF 

mogą nie zostać uruchomione. 

2. Kryterium zapisów na zajęcia WF jest czas zapisu na zajęcia. 

3. Każdy student, któremu przysługuje możliwość zapisania się na zajęcia WF, zapisuje się na    1 (jedne) 

wybrane zajęcia WF.  

4. Na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne) zapisują się studenci, 

posiadający przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach WF. Studenci dokonują zapisu 

osobiście u prowadzącego na zajęciach zgodnie z planem, podanym na stronie www.sport.ug.edu.pl. 

5. Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestralne lub roczne) uczestniczą 

w zajęciach teoretycznych. Studenci dokonują zapisu osobiście u prowadzącego na zajęciach zgodnie 

z planem, podanym na stronie www.sport.ug.edu.pl.  

6. W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów, na którym zajęcia WF są 

przewidziane programem i tokiem studiów, student dokonuje zapisu na jedne zajęcia WF. Aby wybrać 

drugie zajęcia student ma obowiązek zgłosić się w dniu: 22.02.2019 w godz. 09:00-16:30 na salę 

gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku. 

 

 

 

 

 

 



§4 

 

Studenci zaliczający zajęcia wychowania fizycznego w ramach różnic programowych, zaliczeń 

warunkowych, mają obowiązek zgłosić się w dniu: 22.02.2019 w godz. 09:00-16:30 na salę gimnastyczną 

przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku, w celu zapisania się do grupy wychowania fizycznego. 

 

 

§5 

Studenci, którzy nie zapisali się elektronicznie na zajęcia wychowania fizycznego, mają obowiązek 

zgłosić się w dniu: 22.02.2019 w godz. 09:00-16:30 na salę gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a 

w Gdańsku, w celu zapisania się do grupy wychowania fizycznego. 

 

§6 

 

1. Student loguje się na stronie podanej § 2 ust. 1. 

2. Z listy dostępnych (widocznych) zajęć WF student wybiera te, które go interesują, jednocześnie nie 

kolidują z planem zajęć dydaktycznych i dokonuje zapisu. 

3. Jeśli liczba miejsc na dane zajęcia WF została wyczerpana, zapisy zostają zakończone. 

4. W przypadku wyczerpania limitów na zajęcia WF Dyrektor CWFiS UG może podjąć decyzję 

o zwiększeniu ilości miejsc w grupie lub utworzeniu nowych grup. 

 

 

§7 

 

1. Student ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie i punkty 

ECTS za realizację przedmiotu) ma obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego do dnia 15.03.2019. 

Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na kontrolę liczebności grup zajęciowych. 

2. Student, który nie zgłosi się w/w terminie ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego. 

3. Osiągniecia uzyskane na studiach I stopnia nie są przepisywane na II stopień studiów. 

 

§8 

 

Studenci zapisujący się na zajęcia z łyżwiarstwa powinni posiadać umiejętność jeżdżenia na łyżwach. 

§9 

 

Studenci zapisujący się na zajęcia tenisa, badmintona i łyżwiarstwa zobowiązani są do posiadania 

własnego sprzętu (rakiety, łyżwy, piłeczki, lotki). 

 

§10 

 

W razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z panią mgr Julitą Dunder-

Kuczyńską, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG, tel. 58 523 24 57, email: swfis@ug.edu.pl, 

poniedziałek – piątek w godzinach 10.00-14.00 

 

 

 

 

Z-ca Dyrektora CWFiS UG 

ds. dydaktycznych 

 

mgr Hanna Wesołowska-Szprada 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:swfis@ug.edu.pl


Zapisy rozpoczną się 18.02.2019 o godz.20:00 i trwać będą do 19.02.2019 do godz. 24:00 
Studenci I roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków: 

1. Administracja 
2. Bioinformatyka 
3. Biologia 
4. Biologia medyczna 
5. Biotechnologia 
6. Bezpieczeństwo narodowe 
7. Cultural Communication 
8. Chemia 
9. Dyplomacja 
10. Dziennikarstwo 
11. Ekonomia 
12. Filologia angielska spec. translatoryczna 
13. Filologia klasyczna 
14. Filozofia 
15. Finanse i Rachunkowość  
16. Fizyka 
17. Fizyka medyczna 
18. Genetyka i biologia eksperymentalna 
19. Geologia 
20. Informatyka 
21. Informatyka i ekonometria 
22. Kryminologia 
23. Logopedia 
24. Matematyka 
25. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
26. Oceanografia 
27. Ochrona środowiska 
28. Podatki i doradztwo podatkowe 
29. Politologia 
30. Slawistyka 
31. Zarządzanie 

 
 

Studenci I roku studiów magisterskich uzupełniających stacjonarnych n/w kierunków: 
 

1. Amerykanistyka 

 
Studenci I roku studiów magisterskich  stacjonarnych n/w kierunków: 
1. Psychologia 

 
Studenci I roku studiów inżynierskich n/w kierunków:  
1. Biznes chemiczny 

 
Studenci II roku studiów licencjackich stacjonarnych n/w kierunków: 
1. Archeologia 
2. Bezpieczeństwo jądrowe 
3. Etnologia 
4. European Business Administration 
5. Historia sztuki 
6. Modelowanie matematyczne 

 
 
 



Studenci II roku studiów magisterskich uzupełniających stacjonarnych n/w kierunków: 
1. Filologia polska 
2. Fizyka medyczna 
3. Lingwistyka stosowana 

Studenci III roku studiów magisterskich 
1. Prawo stacjonarne i wieczorowe 
2. Psychologia 

 

zapisują się elektronicznie na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni w roku 
akademickim 2018/2019 

 


