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ZARZĄDZENIE NR 28/2018 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie Regulaminu ćwiczeń terenowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 
 

§ 1 
Wprowadzam w życie poniższy Regulamin ćwiczeń terenowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 
zwany dalej Regulaminem. 

 
I. Informacje ogólne  

1. Ćwiczenia terenowe (zwane dalej ćwiczeniami lub zajęciami) są zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi 
w programie studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.   

2. Ćwiczenia terenowe trwają od chwili oficjalnego rozpoczęcia zajęć przez prowadzącego te zajęcia 
w danym dniu do momentu ogłoszenia zakończenia zajęć przez prowadzącego.  

3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nie sprawuje pieczy nad studentem oraz jego mieniem 
w trakcie trwania ćwiczeń terenowych. 

 
II.  Obowiązki prowadzącego ćwiczenia terenowe 

1.  Prowadzący ćwiczenia terenowe określa i ogłasza studentom przed rozpoczęciem zajęć: 
1) plan zajęć, 
2) godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć każdego dnia, zgodne z ich wymiarem dziennym określonym 

w programie studiów, 
3) szczegółowe zasady organizacji zajęć, dostosowane do ich specyfiki, 
4) wymogi względem odzieży ochronnej, 
5) przybliżony ewentualny łączny koszt uczestnictwa studenta w zajęciach, wynikający z konieczności 

przemieszczania się podczas trwania zajęć środkami komunikacji miejskiej, 
6) formę i sposób zaliczenia zajęć przez studentów, którzy z uzasadnionych względów nie uczestniczyli 

w zajęciach. 
2. Prowadzący ćwiczenia terenowe przed ich rozpoczęciem omawia ze studentami zasady zachowania 

bezpieczeństwa podczas zajęć.  
3. Do obowiązków prowadzącego ćwiczenia terenowe należy pilnowanie porządku i dyscypliny.   

 
III.  Obowiązki uczestnika ćwiczeń terenowych 

1.  Studenci uczestniczący w ćwiczeniach terenowych zobowiązani są: 
1) do punktualności i aktywnego udziału w zajęciach, 
2) do wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego, 
3) do przestrzegania szczegółowych zasad organizacji zajęć i przepisów niniejszego Regulaminu,  
4) do posiadania wymaganej odzieży ochronnej, dostosowanej do specyfiki zajęć zgodnie z zaleceniami 

prowadzącego, 
5) do ponoszenia we własnym zakresie kosztów wyżywienia oraz przejazdów środkami komunikacji 

miejskiej podczas ćwiczeń, 
6) do zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem prowadzącemu zajęcia problemów, w tym zdrowotnych 

mogących być przeszkodą w uczestnictwie w zajęciach. Wszelkie problemy zdrowotne zaistniałe podczas 
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trwania ćwiczeń terenowych uniemożliwiające lub utrudniające studentowi dalsze uczestniczenie 
w zajęciach należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu te zajęcia,  

7) do kulturalnego i odpowiedzialnego zachowania  się w terenie i środkach komunikacji miejskiej oraz  
godnego reprezentowania Uczelni. 

2.  Niedozwolone jest samowolne oddalanie się od grupy oraz obecność osób postronnych na zajęciach. 
3. Studenci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody i straty przez nich wyrządzona podczas trwania 

zajęć. 
 

IV.  Postanowienia końcowe 
1. Rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez studenta jest niezwłocznie zgłaszane 

przez prowadzącego ćwiczenia dziekanowi wydziału i pociąga za sobą konsekwencje przewidziane 
w Uczelnianym Regulaminie Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Uczelnianego 
Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

                                                                                                                                                                         Rektor 
 
 

                                                                                        prof. dr  hab. Andrzej Kaleta 

 


