Regulamin zajęć terenowych dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii
Uniwersytetu Gdańskiego
§ 1. Informacje ogólne
1. Zajęcia terenowe (ćwiczenia/praktyki/warsztaty) należą do grupy przedmiotów obowiązkowych realizowanych
na Wydziale Oceanografii i Geografii wg programów studiów;
2. Zajęcia terenowe odbywają się od momentu oficjalnego rozpoczęcia przez prowadzącego zajęcia danego dnia
do momentu, w którym prowadzący ogłosi koniec zajęć na dany dzień;
3. Podczas zajęć terenowych, a w obiektach UG również poza godzinami odbywania zajęć, obowiązuje Regulamin
Studiów UG i Statut UG. Ponadto, studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obowiązującego w
miejscu zakwaterowania, w tym przepisów BHP i PPOŻ;
4. Zajęcia terenowe podlegają zaliczeniu zgodnie z Regulaminem Studiów UG.
§ 2. Obowiązki uczestnika
1.Student ma obowiązek uczestniczyć w całości ćwiczeń terenowych;
2.Student, który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich może być usunięty z
tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest uznana za nieusprawiedliwioną;
3. Zabrania się wszelkich niedozwolonych zachowań mogących stworzyć sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
4. Studenci ponoszą pełną odpowiedzialność za straty i szkody, wyrządzone przez nich w trakcie zajęć;
5. Student przed rozpoczęciem zajęć terenowych powinien poinformować opiekuna o swoich schorzeniach,
mogących wpłynąć na jego bezpieczeństwo w trakcie odbywania zajęć. Wszelkie problemy zdrowotne zaistniałe w
trakcie wyjazdu, uniemożliwiające lub utrudniające studentowi kontynuowanie zajęć terenowych student
powinien zgłosić opiekunowi;
6. Student ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość;
7. Studenci uczestniczący w zajęciach terenowych zobowiązani są do noszenia odzieży ochronnej dostosowanej do
specyfiki zajęć, zgodnie z zaleceniami opiekuna np. odzież i obuwie nieprzemakalne podczas zajęć na statku i w
strefie przybrzeżnej;
8. W okresie zaplanowanym do realizacji zajęć terenowych władze Wydziału Oceanografii i Geografii rekomendują
uczestnikom posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów
leczenia;
9. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, potwierdzone podpisem
uczestnika składanym na imiennej liście.
§ 3. Obowiązki opiekuna
1. Opiekun prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem ma obowiązek podać szczegółowe zasady ich odbywania, a
zwłaszcza informacje związane z bezpieczną realizacją programu zajęć, zgodnie z ogólnymi celami zakreślonymi w
programie studiów;
2. Do obowiązków opiekuna należy pełna koordynacja zajęć, podejmowanie na bieżąco decyzji dotyczących
porządku, dyscypliny i realizacji programu dydaktycznego.
Regulamin wchodzi w życie rokiem akademickim 2013/2014.
Zał.1 Wzór formularza karty zajęć terenowych.
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Załącznik 1 Wzór formularza karty zajęć terenowych

Karta zajęć terenowych
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć terenowych
Lp
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