Uchwała Rady Wydziału Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
nr RWF – 4/IX/2016 z dnia 20 września 2016r.
w sprawie zasad realizowania treści kształcenia bez udziału
nauczyciela akademickiego w planach studiów na kierunku Fizjoterapia
Działając na podstawie § 69 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki
w Katowicach, Rada Wydziału Fizjoterapii zatwierdziła zasady realizowania treści
kształcenia bez udziału nauczyciela akademickiego w planach studiów na kierunku
Fizjoterapia.
§ 1.
W związku z realizacją zajęć dydaktycznych objętych programem studiów I i II stopnia
określonych jako godziny bez kontaktu z nauczycielem akademickim (samokształcenie)
zobowiązuję do następujących czynności:
1. Wskazanie w sylabusach obszarów programu, jaki powinien być realizowany bez
kontaktu z nauczycielem akademickim.
2. Określenie jednoznacznych zasad zaliczania części programu kształcenia
realizowanego jako samokształcenie.
3. Samodzielna praca studenta może mieć charakter:
- pracy pisemnej lub multimedialnej,
- pisemnego lub ustnego zaliczenia wskazanego przez nauczyciela materiału,
- udziału w szkoleniu, kursie, konferencji, imprezie sportowej, rekreacyjnej lub
zdrowotnej,
- aktywnego udziału w wolontariacie.
4. Praca pisemna powinna być przygotowana przez studenta samodzielnie lub zespołowo
na wskazany przez nauczyciela temat. Praca powinna być zszyta lub sklejona,
drukowana dwustronnie, czcionką 12”, interlinia 1,5. Strona tytułowa powinna
zawierać imię i nazwisko autora lub autorów, tytuł, przedmiot, rok, semestr, rok
akademicki. Praca multimedialna powinna znajdować się na nośniku opisanym
danymi autora lub autorów podobnie jak w przypadku pracy pisemnej. Prace powinny
zostać złożone i zarchiwizowane w dokumentacji Zakładu prowadzącego określony
przedmiot przez okres 5 lat.
5. Zaliczenie wskazanej części materiału może odbyć się w formie testu lub odpowiedzi
ustnej. Charakter tego zaliczenia powinien być określony w sylabusie. Prace pisemne
powinny być zarchiwizowane w Zakładzie. W przypadku włączenia pytań z materiału
wskazanego jako samokształcenie do testu ogólnego, powinno się wskazać w wyraźny
sposób, które pytania dotyczyły tego obszaru. W przypadku odpowiedzi ustnej,
nauczyciel powinien jednoznacznie określić zakres materiału jaki student powinien
opanować w ramach samokształcenia. Zaliczenie ustne powinno mieć
odzwierciedlenie w postaci oceny w osiągnięciach semestralnych studenta.
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6. Samodzielna praca studenta realizowana poprzez udział w dowolnym szkoleniu,
kursie, konferencji, imprezie sportowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, który powinien
być
potwierdzony
zaświadczeniem
wydanym
przez
organizatora.
Koordynator/prowadzący przedmiot powinien stworzyć studentowi warunki do
nieodpłatnego uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu. Prowadzący w ramach godzin
bezkontaktowych nie może oferować kursów, szkoleń itp., uczestnictwo w których
wymagałoby ze strony studenta nakładów finansowych, ani które wiązałoby się z
jakimkolwiek konfliktem interesów na linii student-prowadzący. Zaświadczenie
przechowuje się w dokumentacji studenta w Zakładzie prowadzącym określony
przedmiot.
7. Udział studenta w wolontariacie powinien zostać potwierdzony zaświadczeniem o
pracy w charakterze wolontariusza określającym rodzaj wykonywanych zadań oraz
okres świadczenia pracy. Praca wolontariusza powinna odbywać się zgodnie z
przepisami o wolontariacie. Zaświadczenie przechowuje się w dokumentacji studenta
w Zakładzie prowadzącym określony przedmiot.
8. Szczegóły realizacji zadań związanych z samokształceniem określa koordynator
przedmiotu uzyskując zatwierdzenie Kierownika Zakładu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan
Wydziału Fizjoterapii
dr hab. Jakub Taradaj prof. nadzw. AWF
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