
 Do użytku służbowego 

 
ZARZĄDZENIE  nr 44 /2015 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 3 grudnia 2015 r. 

w sprawie: zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów 

Uniwersytetu Opolskiego  

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

(tj.Dz.U.2012.572 ze zm.), Uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia  

27 listopada 2014 roku oraz § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego  zarządza się, co 

następuje:  

§ 1 

 

W załączniku do zarządzenia nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 

listopada 2012 r. dot. „Zasad odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów 

Uniwersytetu Opolskiego” zmienia się treść punktu 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 2. Każdy student ma obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w terminie i 

wymiarze godzin uzależnionym od rodzaju studiów: 

a) zajęcia z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w 

wymiarze 60 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisuje się 2 

punkty ECTS (w dwóch kolejnym semestrach tj. drugim i trzecim, w wymiarze po 30 

godzin i 1 punkcie ECTS); 

b) zajęcia z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w 

wymiarze 15 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisuje się 1 

punkt ECTS (w semestrze czwartym); 

c) zajęcia z wychowania fizycznego na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w 

wymiarze 36 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisuje się 2 

punkty ECTS (w dwóch kolejnych semestrach tj. drugim i trzecim, w wymiarze po 18 

godzin i 1 punkcie ECTS); 

d) zajęcia z wychowania fizycznego na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w 

wymiarze 9 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisuje się 1 

punkt ECTS (w semestrze czwartym). „ 

§ 2 

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 

listopada 2012 roku pozostają bez zmian. 



§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia semestru letniego 

roku akademickiego 2015/2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


