
 
 

Podstawa prawna: 

Regulamin studiów wyższych w ZUT w Szczecinie. 

 

1. Zakres procedury 

Procedura określa cel, zasady organizacji i realizacji zajęć terenowych  

 

2. Odpowiedzialność 

Opiekun zajęć terenowych 

 

3. Terminy używane w regulaminie 

1) opiekun zajęć terenowych – nauczyciel odpowiedzialny za zajęcia terenowe lub 

współprowadzący  zajęcia terenowe, którego do prowadzenia tych zajęć w danym roku 

akademickim wyznaczył kierownik jednostki odpowiedzialnej za przedmiot lub dziekan 

wydziału.  

 

4. Opis postępowania 

§ 1  

Ogólne zasady organizacji zajęć terenowych 

1. Regulamin określa zasady udziału w zajęciach terenowych realizowanych na kierunku Turystyka i 

rekreacja. 

2. Celem zajęć terenowych jest zapoznanie studentów z praktycznymi zagadnieniami organizacji 

turystyki i rekreacji m.in. takich, jak obsługą ruchu turystycznego, funkcjonowaniem 

przedsiębiorstw turystycznych, rekreacją i lecznictwem zdrowotnym. 

3. Zajęcia terenowe są integralnym elementem programu studiów i w trakcie ich trwania 

obowiązują przepisy Regulaminu studiów w ZUT w Szczecinie, w tym określone w tym 

regulaminie zasady zaliczenia zgodne z zasadami ogólnymi zaliczenia zajęć akademickich. 

4. Zajęcia terenowe są obowiązkowymi zajęciami dla studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. 

5. Decyzję o terminie i miejscu odbywania się zajęć terenowych podejmuje opiekun zajęć 

terenowych, po wysłuchaniu opinii studentów - uczestników zajęć terenowych.  
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6. Zajęcia terenowe powinny odbywać się w czasie wolnym od innych zajęć dydaktycznych.  

7. W trakcie trwania zajęć terenowych opiekun zajęć terenowych określa czas trwania zajęć i ich 

zasady ich przebiegu.  

8. Zajęcia terenowe są prowadzone przez nauczyciela akademickiego, któremu kierownik jednostki 

lub dziekan powierzył w danym roku akademickim realizację tych zajęć. W przypadku 

prowadzenia zajęć terenowych przez większą liczbę nauczycieli akademickich za zajęcia terenowe 

odpowiada nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot. 

9. Zajęcia terenowe mogą się odbywać na terenie miasta, w którym znajduje się Uczelnia bądź poza 

jego terenem. 

§ 2 

Prawa i obowiązki studenta 

1. Student ma prawo uczestniczyć w zajęciach terenowych wynikających z planu studiów. 

2. Student uczestniczący w zajęciach terenowych jest w szczególności zobowiązany do: 

a) indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

b) przestrzegania przepisów Regulaminu Studiów ZUT w Szczecinie oraz przepisów BHP i 

regulaminu PPOŻ, a także zasad współżycia społecznego, 

c) respektowania zakazu spożywania i rozpowszechniania w czasie zajęć alkoholu oraz 

substancji zakazanych przez prawo. 

3. Podczas zajęć terenowych są zabronione wszelkie zachowania stwarzające niebezpieczeństwo 

wobec pozostałych osób uczestniczących w zajęciach terenowych oraz osób trzecich. 

4. Student ponosi pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za straty i szkody wyrządzone w 

trakcie zajęć. 

5. Student jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad obowiązujących 

w czasie trwania zajęć, w tym zwłaszcza: 

a) terminowego stawiania się na ustalone miejsce zbiórki, 

b) przestrzegania zakazu samowolnego odłączania się od grupy, 

c) stosowania się do poleceń opiekuna zajęć terenowych. 

6. Student przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek poinformowania opiekuna zajęć terenowych o 

schorzeniach, mogących wpłynąć na jego bezpieczeństwo w trakcie zajęć, np. uczulenia. Wszelkie 

problemy zdrowotne zaistniałe w trakcie zajęć student jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie 

opiekunowi zajęć terenowych, który podejmuje decyzję, czy student może kontynuować zajęcia. 

7. W przypadku podjęcia decyzji o braku możliwości kontynuowania zajęć, wszelkie koszty z tym 

związane pokrywa student. 

8. Student ma obowiązek posiadania ze sobą podczas zajęć terenowych: 

a) dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

b) dokumentu uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy medycznej oraz w 

przypadku znanych wcześniej schorzeń – specjalistycznych leków niezbędnych do udzielenia 

szybkiej pomocy wraz z instrukcją ich dawkowania, 

c) numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. 

9. Studenci kierunku „Turystyka i rekreacja” są ponadto zobowiązani do przestrzegania przepisów i 

regulaminów szczegółowych zachowania się w miejscach odbywania się zajęć terenowych, tj. w 

ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, SPA itp. Studenci powinni zapoznać się z przepisami 

obowiązującymi w tych miejscach i stosować się do miejscowych regulaminów. 



§ 3 

Prawa i obowiązki opiekuna zajęć terenowych 

1. Do obowiązków opiekuna zajęć terenowych należy koordynacja wyjazdu (począwszy od etapu 

przygotowawczego),  uczestniczenie w zajęciach oraz dokonanie oceny pracy studentów podczas 

zajęć. 

2. Ocenie opiekuna zajęć terenowych podlegają następujące elementy pracy studenta: 

a) prace przygotowawcze poprzedzające wyjazd, 

b) zakres wiedzy o odwiedzanych obiektach i miejscach, dostępnej w przewodnikach i innych 

publikacjach, 

c) sposób przekazywania informacji podczas pilotowania grupy na wskazanym przez opiekuna 

zajęć odcinku trasy, 

d) organizacja czasu realizacji powierzonych studentowi czynności wchodzących w skład zajęć 

terenowych, 

e) sprawozdanie z zajęć (forma pisemna). 

3. Opiekun zajęć terenowych pełni funkcję doradczą, zarówno w czasie przygotowywania zajęć, jak i 

w trakcie ich realizacji. 

4. Obowiązkiem opiekuna zajęć terenowych jest koordynowanie prac nad przygotowaniem 

wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć terenowych. 

5. Po zakończeniu zajęć opiekun opiekuna zajęć terenowych jest zobowiązany do rozliczenia zajęć 

terenowych. 

6. W sprawach dotyczących porządku, dyscypliny i przebiegu zajęć terenowych nieobjętych 

niniejszym regulaminem decyzję podejmuje opiekun zajęć terenowych. 

§ 4 

Zaliczenie zajęć terenowych 

Zaliczenie zajęć terenowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów ZUT 

w Szczecinie oraz w sylabusie danego przedmiotu. 

 

5. Dokumenty związane z procedurą 

---- 

 

6. Załączniki 

---- 
 

 


