OGÓLNY REGULAMIN ĆWICZEŃ TERENOWYCH
organizowanych na
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych,
UAM POZNAŃ
1. Ćwiczenia terenowe z ……………………………………………………………..
…………………………………..………………....(podać
obowiązkowymi

zajęciami

dla

studentów

nazwę ćwiczeń terenowych)

studiów

są

stacjonarnych

i

niestacjonarnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w
Poznaniu.
2. Ćwiczenia terenowe są integralnym elementem programu studiów i obowiązują
w trakcie ich trwania wszelkie przepisy (w tym obowiązki studenta)
przewidziane Regulaminem Studiów UAM. Poza godzinami odbywania zajęć na
ćwiczeniach terenowych, studenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów
Regulaminu Studiów UAM oraz regulaminu obowiązującego w miejscu
zakwaterowania, przepisów BHP i regulaminu PPOŻ.
3. Ćwiczenia terenowe rozpoczynają się dnia …… o godzinie …………., a kończą
dnia ………… o godzinie ………… i odbywają się według codziennego planu
zajęć ogłoszonego przez ich kierownika.
4. W trakcie trwania ćwiczeń terenowych kierownik ćwiczeń określa codzienny,
ośmiogodzinny czas trwania zajęć. W czasie tym studenci zobowiązani są do
aktywnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia
dokumentacji wg zaleceń kierownika ćwiczeń terenowych.
5. Codzienny czas trwania zajęć na ćwiczeniach terenowych odbywających się
przy użyciu autokaru (tzw. ćwiczenia terenowe regionalne-objazd autokarem
regionu geograficznego) określa kierownik ćwiczeń terenowych. Każdy dzień
tego typu ćwiczeń rozpoczyna zbiórka przy autokarze oraz kończy odprawa
kierownika ćwiczeń terenowych w autokarze.
6. Kierownikiem ćwiczeń terenowych jest pracownik dydaktyczno-naukowy
posiadający je w swoich obciążeniach dydaktycznych na bieżący rok
akademicki. W przypadku prowadzenia ćwiczeń terenowych przez większą
liczbę pracowników dydaktyczno-naukowych wybiera się kierownika ćwiczeń
spośród wszystkich pracowników biorących udział w ćwiczeniach terenowych.

7. W

szczególności

studenci

uczestniczący

w

ćwiczeniach

terenowych

zobowiązani są do:
a. indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) w zakresie obejmującym zakres tematyczny
ćwiczeń,
b. posiadanie odzieży ochronnej dostosowanej do specyfiki zajęć
terenowych, zgodnie z poleceniem kierownika ćwiczeń terenowych
lub pozostałych prowadzących ćwiczenia.
8. Zaliczenie ćwiczeń terenowych odbywa się na podstawie zasad ustalonych
przez kierownika jednostki, w których ćwiczenia są prowadzone, po
uzgodnieniu z kierownikiem ćwiczeń terenowych (na podstawie Regulaminu
Studiów UAM). W szczególności zaliczenie ćwiczeń terenowych odbywa się na
podstawie (wpisać dodatkowe zasady ustalone dla konkretnych ćwiczeń) :
..………………………………………………………………

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
9. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja uczestniczący w turystycznych
obozach specjalnościowych zobowiązani są dodatkowo do przestrzegania
przepisów

i

regulaminów

szczegółowych.

Studenci

wszystkich

kierunków

realizowanych na WNGiG wizytujący zakłady przemysłowe, kopalnie, obszary
głębokich wierceń, parki narodowe powinni zapoznać się z przepisami
obowiązującymi w tych miejscach i stosować się do miejscowych regulaminów.
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu powoduje nie zaliczenie ćwiczeń
terenowych i konsekwencje przewidziane w Regulaminie Studiów UAM oraz
może uzasadniać odpowiedzialność studenta przewidzianą w ustawie o
szkolnictwie wyższym.

