
Zasady realizacji zajęć z Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym 2021/2022 

 

Każdy student studiów stacjonarnych I stopnia zobowiązany jest zrealizować 60 godzin z Wychowania 
Fizycznego, zgodnie z programem studiów: 

• Wychowanie fizyczne 1 – 30 godzin zajęć realizowanych na hali (oznaczenie WF 1 – hala 30),  

• Wychowanie fizyczne 2 – 15 godzin zajęć realizowanych na basenie (oznaczenie WF 2 – basen 15),  

• Wychowanie fizyczne 3 – 15 godzin zajęć realizowanych na hali (oznaczenie WF 3 – hala 15).  

 

1. Zajęcia z WF realizowane są według planu zajęć na semestr zimowy 2021/2022, dostępny m.in. na 
stronie https://www.swfis.agh.edu.pl/ 

 

2. Uwaga!: 

• Pierwsze zajęcia studentów realizujących WF1, są zajęciami organizacyjnymi. 

• Pierwsze zajęcia studentów realizujących WF2 i WF3, są zajęciami praktycznymi, odpowiednio na 
pływalni (WF2) i na hali sportowej (WF3). 

Więcej informacji dotyczących zajęć znajduje się na stronie  https://www.swfis.agh.edu.pl/ w zakładce 
pt. „Informacje organizacyjne dotyczące WF1, WF2 i WF3 w semestrze zimowym 2021/2022”. 

 

3. Studenci, którzy:  

• w poprzednich semestrach zaliczyli WF na AGH lub na innej uczelni z takim samym wymiarem godzin  
i chcą dokonać przepisania tych zajęć, dokonują zapisu do grupy „Przepisanie zaliczenia” (grupa nr 0).  

• posiadają zwolnienie lekarskie wystawione wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą 
w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH, dokonują 
rejestracji do grupy „Zwolnienia lekarskie” (grupa nr 1).  

Zaświadczenie takie należy dostarczyć Zastępcy Dyrektora SWFiS ds. Dydaktycznych, dr Klaudii Palak, do 
dnia 29.10.2021r., bezpośrednio lub drogą mailową (skan na: kpalak@agh.edu.pl). 

Rejestracje do grup będą możliwe od 01.10.2021 godz. 8:00 do 10.10.2021 do godz. 15:00.  

Studenci, którzy nie złożą deklaracji w określonym terminie zostaną wpisani do grupy realizującej 
zajęcia normalnym trybem. 

 

4. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu poprzez:  

• sekcje sportowe AZS AGH Kraków, grupy turystyki górskiej i rowerowej, 

• tzw. „zaliczenia klubowe” (kontakt z kpalak@agh.edu.pl), 

• grupy usprawniające (zarówno na hali i basenie). 

 

Wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z WF rozstrzyga Dyrektor SWFiS lub działający  
z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych. 
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