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UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 

Wydział Nauk Geograficznych 

                                                                                                     
 

 

 

 

Regulamin ćwiczeń terenowych 

 

1. Ćwiczeniami terenowymi są zajęcia, które prowadzone są poza terenem uczelni (bez względu na 

czas ich trwania) i odbywają się zgodnie z regulaminem studiów. 

2. Ćwiczenia terenowe stanowią integralną część planów studiów i służą realizacji efektów kształcenia 

zaplanowanych dla danego kierunku studiów. Wymiar godzinowy  ćwiczeń terenowych podawany 

jest w planie studiów. 

3. Ćwiczenia terenowe odbywają się w trakcie roku akademickiego. W czasie trwania ćwiczeń tereno-

wych studenci nie uczestniczą w innych zajęciach przewidzianych  w planie studiów. 

4. Uczestnikami ćwiczeń terenowych są studenci i prowadzący (opiekunowie). 

5. Kierownikiem ćwiczeń terenowych jest osoba będąca koordynatorem modułu nauczania danego 

przedmiotu. 

6. Bezpośredni nadzór prowadzących zajęcia nad studentami sprawowany jest od momentu zbiórki 

i informacji o ich rozpoczęciu podanej przez prowadzącego. Do chwili zakończenia zadań przewi-

dzianych w danym dniu i informacji podanej przez prowadzącego zajęcia o ich zakończeniu. 

7. Szczegółowe wytyczne dotyczące czasu i miejsca rozpoczęcia (zakończenia) ćwiczeń terenowych 

oraz ich przebiegu (może odbiegać od zaplanowanego) ustala kierownik ćwiczeń terenowych. 

8. Prowadzący ćwiczenia terenowe jest odpowiedzialny za porządek organizacyjny      i bezpie-

czeństwo studentów w czasie ich trwania (pkt 6 i 7). 

9. Na wyznaczone miejsce zajęć studenci dojeżdżają indywidualnie lub środkiem transportu zapew-

nionym przez uczelnię z zachowaniem poniższych zasad: 

a. Za bezpieczeństwo zdrowia i życia w czasie drogi na zajęcia i w drodze powrotnej pokonywa-

nej indywidualnie student odpowiada osobiście; 

b. W przypadku pokonywania drogi środkiem transportu zorganizowanym przez uczelnię za bez-

pieczeństwo zdrowia i życia w czasie przejazdu odpowiada przewoźnik, z którym uczelnia 

podpisała umowę o wykonanie transportowej usługi. 

10.  Na zajęcia w terenie student zobowiązany jest przybyć w odpowiedniej odzieży i obu-

wiu uwzględniając warunki ukształtowania terenu, gruntu i warunki atmosferyczne. 

 

               Student, który z przyczyn zdrowotnych nie może brać udziału w zaplanowanych ćwiczeniach tere-

nowych powinien usprawiedliwić ten fakt zwolnieniem lekarskim lub  poprosić prowadzącego zaję-

cia o zwolnienie podając przyczynę np. zły stan psychofizyczny lub  stan  chorobowy uniemożli-

wiający np. przebywanie w określonym klimacie. 
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11. Przed rozpoczęciem zajęć student na spotkaniu organizacyjnym prowadzonym przez opiekuna   

ćwiczeń   terenowych   zapoznaje   się   z   ich   zakresem   tematycznym i kwestiami związanymi 

z ubezpieczeniem. Wykonywanie innych czynności niż ustalone przez prowadzącego podczas zajęć, 

jest niedozwolone. 

a. Przed przystąpieniem do zaplanowanych zajęć terenowych student jest zobowiązany do posia-

dania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw  nieszczęśliwych wypad-

ków (ubezpieczenie OC i  NNW). O możliwości ubezpieczenia się student jest powiadamiany 

na spotkaniu organizacyjnym   z   chwilą   przyjęcia   na   studia.   Szczegółowych   informacji 

i pomoc przy uzyskaniu ubezpieczenia na terenie Uczelni udziela Samorząd Studentów UKW, 

ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz. Student przed przystąpieniem do ćwiczeń terenowych pod-

pisuje oświadczenie (załącznik nr 2) dotyczący kwestii ubezpieczenia. Podpisując listę 

uczestników zajęć (załącznik nr 1) w dniu rozpoczęcia ćwiczeń terenowych bez ważnego  ubez-

pieczenia student odbywa te zajęcia na własną odpowiedzialność. 

12. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący udziela studentom instruktażu określającego prawa i obo-

wiązki studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć. Podczas zajęć wyko-

paliskowych i odkrywkowych studenci zobowiązani są szczególnie do: 

a. Przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia i życia (BHP) obowiązujących na terenie eksplo-

atowanych wyrobisk oraz stosowania się bezwzględnie do poleceń osób prowadzących zajęcia; 

b. Zachowania szczególnej ostrożności podczas prac przy odsłonięciach. 

Uwaga! Bezwzględnie zakazuje się prac nad zwisami skalnymi (gruntowymi) oraz podcinania 

i podkopywania ścian. 

13. Prowadząc prace i badania w strefie oddziaływania nurtu rzecznego (w korycie cieku) należy: 

a. Zachować szczególną ostrożność; 

b. Zabezpieczyć się przed porwaniem przez nurt w sposób, który określa prowadzący zajęcia np. 

poprzez asekurację drugiej osoby lub przy wykorzystaniu środków zabezpieczających tj. szelek, 

linki itp., lub kilku zabezpieczeń jednocześnie; 

c. Prace (pomiary, obserwacje itp.) należy wykonywać w zespole, co najmniej dwuosobowym. 

14. Korzystając ze sprzętu pływającego (łodzie, kajaki itp.) każdy student musi być wyposażony w kami-

zelkę ratunkową. Dodatkowo, miejsce zajęć powinno być wyposażone w koło ratunkowe oraz rzutkę 

(linkę holowniczą). 

15. Zabrania się wykonywania obserwacji i pomiarów meteorologicznych podczas burzy. 

16. Podczas prac z aparaturą lub urządzeniami mechanicznymi należy bezwzględnie przestrzegać instruk-

cji obsługi wydanej przez producenta. W przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu lub zniszczenia 

spowodowanego przez użytkowanie niezgodne  z przeznaczeniem, student ponosi koszty jego na-

prawy lub zakupu nowego urządzenia. 

17. Na obszarach prawem chronionych (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty itp.) należy bezwzględ-

nie przestrzegać obowiązujących przepisów ustalonych przez zarządcę tego terenu. 

18. W przypadku wykonywania samodzielnych prac terenowych student zobowiązany jest uzyskać zgodę 

właściciela lub zarządcy gruntu na te prace. 

19. Jeżeli zajęcia w terenie związane są z zakwaterowaniem w obiekcie np. hotelowym, schronisku, inter-

nacie szkolnym itp., studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu prawno-organizacyjnego 

obowiązującego w danym obiekcie. 

20. Oddalanie się z miejsca zajęć i zakwaterowania może nastąpić jedynie na określonych przez prowa-

dzącego zajęcia zasadach, jego zgodą i wiedzą. 

21. W czasie   zajęć   kąpiel   w   zbiornikach   wodnych   może   się   odbywać   wyłącznie w miejscach 
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wyznaczonych jako kąpielisko strzeżone, za zgodą i wiedzą prowadzącego zajęcia. 

22. O wszelkich przypadkach ukąszeń, uczuleń, zranieniach i innych zagrożeniach dla zdrowia  lub  życia    

natychmiast  należy powiadomić  prowadzącego zajęcia                   i  postępować w sposób z nim uzgodniony 

lub wskazany. 

23. Niedopuszczalne jest przybycie na zajęcia w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

albo używania tych środków w czasie zajęć. 

Postanowienia końcowe: 

24. W czasie zajęć dydaktycznych student zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

o ochronie zdrowia i życia (BHP) oraz bezpieczeństwa pożarowego, obowiązujących w uczeni lub miej-

scu, w którym odbywają się zajęcia terenowe. 

25. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu decyzje podejmuje Dziekan Wydziału    

lub prowadzący zajęcia zgodnie  z  posiadanymi kompetencjami i obowiązującym stanem prawnym. 

26. Za nieprzestrzeganie regulaminu student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną wynikającą z przyję-

tego przez Senat UKW, obowiązującego Regulaminu studiów. 

27. Naruszenie postanowień zawartych w pkt. IV 9-12, 16-18 i 20 upoważnia prowadzącego zajęcia do na-

tychmiastowego wykluczenia z nich osób, winnych tych zaniedbań, a w przypadkach zagraża-

jących zdrowiu i życiu do przerwania zajęć  i wyznaczenia ich nowego terminu. 

28. Zapoznanie się z regulaminem student potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do:       Regulamin ćwiczeń terenowych  Wydziału Nauk Geograficznych UKW 

 

Bydgoszcz, dnia ………………………. 

 
 

Informuję, iż w ramach przedmiotu ………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………....... 

realizuję zajęcia w terenie w ramach …… godzin dydaktycznych. Zajęcia przeprowadzone 

będą dnia………………… w godzinach ………………… w / na ………………………… 

……………………………………………...……........................................................................ 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

(proszę podać obszar, miejsce, nazwę Instytucji). 

Celem zajęć jest ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

Wyjście poza teren Wydziału uzgodnione jest ze wszystkimi pracownikami prowadzącymi za-

jęcia w danym dniu: ……………………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

(proszę podać nazwiska osób prowadzących w danym dniu zajęcia). 

 

 

Studenci   zostali   zapoznani   z   Regulaminem   zajęć   terenowych   Wydziału  Nauk 

Geograficznych i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zajęć 

w terenie. 

 

 

…………………………………… 

(imię i nazwisko prowadzącego zajęcia) 
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                                                                                   Zał. 1.Lista studentów biorących udział w zajęciach wraz z oświadczeniem.  

                                                                                    Do wiadomości: 
                                                                                    1. Władze Wydziału Nauk Geograficznych. 

 

Lista studentów* uczestniczących w zajęciach w dniu ……………….. z przedmiotu 

…………………………………………………..………….................………………………… 

.………………………………………………………..............................................................… 

(proszę podać obszar/miejsce/nazwę Instytucji) 

*Student ma obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu na Liście studentów uczestniczących w zajęciach 

 

LISTA STUDENTÓW WRAZ Z OŚWIADCZENIEM 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ćwiczeń terenowych  Wydziału 

Nauk Geograficznych Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

Imię i nazwisko studenta Podpis 

1. ………………………………………………. ………………………………… 

2. ………………………………………………. ………………………………… 

3. ………………………………………………. ………………………………… 

4. ………………………………………………. ………………………………… 

5. ………………………………………………. ………………………………… 

6. ………………………………………………. ………………………………… 

7. ………………………………………………. ………………………………… 

8. ………………………………………………. ………………………………… 

9. ………………………………………………. ………………………………… 

10. ……………………………………………… ………………………………… 

11. ……………………………………………… ………………………………… 

12. ……………………………………………… ………………………………… 

13. ……………………………………………… ………………………………… 

14. ……………………………………………… ………………………………… 

15. ……………………………………………… ………………………………… 

16. ……………………………………………… ………………………………… 

17. ……………………………………………… ………………………………… 

18. ……………………………………………… ………………………………… 

19. ……………………………………………… ………………………………… 

20. ……………………………………………... ………………………………… 

21. ……………………………………………... ………………………………… 
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                                                             Załącznik nr 2 do Regulamin ćwiczeń terenowych Wydziału Nauk Geograficznych UKW 

 

Bydgoszcz, dnia. ............................... r. 
 

 

 

…………………………………………..…. 

 
Imię i nazwisko 

 

 

……………………………………………… 

PESEL 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Oświadczam, że zobowiązuję się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wy-

padków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas trwania ćwiczeń terenowych realizowanych 

na kierunku .................................................................................................. 

na Wydziale Nauk Geograficznych UKW. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

 
Podpis studenta 


