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REGULAMIN
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
§ 1.
1. Studium Wychowania Fizycznego, zwane dalej „Studium”, stanowi wyodrębnioną ogólnouczelnianą
jednostką organizacyjną, wykonującą zadania dydaktyczne z zakresu kształcenia studentów oraz
szerzenia kultury fizycznej wśród studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Studium sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora.
§ 2.
Działalność Studium regulują:
1) Statut UKSW;
2) niniejszy Regulamin.
§ 3.
Do zadań Studium należy w szczególności:
1) realizacja programu wychowania fizycznego dla studentów, zgodnie ze standardami kształcenia;
2) opracowywanie oraz realizacja działalności dydaktycznej i sportowej w zakresie zajęć dla
studentów, w oparciu o posiadaną bazę sportową niezbędną dla realizacji uczelnianego programu
wychowania fizycznego, sportu, turystki i rekreacji;
3) zapewnienie warunków kadrowych dla wykonania zadań Studium oraz odpowiedniego sprzętu
umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych;
4) prowadzenie fakultatywnych form z zakresu kultury fizycznej na wszystkich poziomach
kształcenia, organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów oraz słuchaczy szkół
doktorskich nie objętych obowiązkowymi zajęciami oraz dla pracowników uczelni;
5) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora.
§ 4.
1. Działalność dydaktyczna Studium finansowana jest dla studiów stacjonarnych z budżetu UKSW.
2. Studium, może prowadzić działalność komercyjną w oparciu o posiadaną bazę sportową
i dydaktyczną. Środki finansowe z tej działalności pozostają w dyspozycji Studium w zakresie
określonym uchwałą Senatu.
§ 5.
Studium realizuje zadania współpracując z Akademickim Związkiem Sportowym, Samorządem
Studentów UKSW, Samorządem Doktorantów UKSW oraz innymi podmiotami, organizacjami
i stowarzyszeniami sportowymi, które zawarły porozumienie o współpracy.
§ 6.
1. Działalnością Studium kieruje kierownik Studium.
2. Kierownikiem Studium może być osoba, która ukończyła studia wyższe w zakresie wychowania
fizycznego i jest zatrudniona jako nauczyciel akademicki w UKSW w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor.
4. Na wniosek kierownika Studium Rektor może powołać zastępcę kierownika Studium.
Strona 1 z 2

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2021 Rektora UKSW z dnia 21 kwietnia 2021 r.

§ 7.
Do kompetencji kierownika Studium należy w szczególności:
1) zarządzanie mieniem Studium oraz dysponowanie jego środkami finansowymi;
2) występowanie do Rektora z wnioskiem o zatrudnienie pracowników Studium;
3) zapewnienie właściwego poziomu zajęć dydaktycznych;
4) występowanie do Rektora z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Studium;
5) wykonywanie innych czynności określonych w przepisach prawa, uchwałach Senatu
i zarządzeniach Rektora;
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, niezastrzeżonych do
kompetencji organów Uniwersytetu.
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