
1 

 

Regulamin ćwiczeń    terenowych  
objętych programem kształcenia na wszystkich kierunkach  

realizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu 
 
I. Uwagi ogólne 

 
1. Do udziału w ćwiczeniach terenowych są zobowiązani wszyscy studenci zgodnie  

z programem i planem studiów. 
2. Uczestnicy ćwiczeń terenowych zobowiązani są przed rozpoczęciem zajęć do zapoznania się 

z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu stosownym podpisem. 
 
II.  Organizacja i przebieg ćwiczeń terenowych 

 
1. Terminy ćwiczeń terenowych ustala prodziekan ds. kształcenia w porozumieniu  

z prowadzącymi zajęcia. 
2. Podział na grupy ćwiczeniowe odbywa się poprzez system USOS z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Samowolna zmiana grup jest niedopuszczalna. 
3. Uczestnicy ćwiczeń terenowych są informowani o ich formie i przebiegu na zebraniach, 

które organizują opiekunowie poszczególnych grup przed zajęciami lub na początku 
ćwiczeń.  

4. Uczestnicy powinni zgłosić się w wyznaczonym miejscu i czasie. Uczestnicy ćwiczeń 
terenowych powinni zabrać ze sobą dowód osobisty, ważną legitymację studencką oraz 
dowód wpłaty za dodatkowe koszty związane z ćwiczeniami.  

5. Na zajęcia studenci powinni zabrać ubranie i obuwie stosowne do zaplanowanych prac 
terenowych oraz przybory i materiały konieczne do realizacji ćwiczeń kameralnych. 

6. Uczestnicy ćwiczeń terenowych są zobowiązani do uczestniczenia we wszelkich pracach 
organizacyjnych, merytorycznych i porządkowych związanych z przygotowaniem, 
przebiegiem i zakończeniem tych ćwiczeń. 

7. Wyjścia w teren studentów odbywają się w zespołach minimum dwuosobowych.  
8. Uczestników obowiązuje dbałość o otrzymane wyposażenie, sprzęt i przyrządy pomiarowe. 

Jakiekolwiek uszkodzenia powstałe z winy użytkownika usuwane są na jego koszt. 
9. Podczas ćwiczeń terenowych obowiązują: punktualność, dyscyplina, a także kultura 

osobista. 
10. Uczestnicy ponoszą wszelką odpowiedzialność cywilną i karną za szkody spowodowane w 

majątku trwałym w miejscu pobytu oraz ewentualne naruszenie dóbr osobistych.  
 
III. Bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń terenowych 
 
1. Każdy uczestnik ćwiczeń terenowych powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków.  
2. Problemy zdrowotne, będące przeszkodą w odbywaniu ćwiczeń uczestnicy zobowiązani są 

niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu ćwiczenia. 
3. Oddalanie się od miejsca zakwaterowania (lub miejsca krótkotrwałego pobytu) bez 

uzgodnienia z kierownikiem grupy jest niedozwolone. 
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4. Wizyty gości w miejscu odbywania ćwiczeń terenowych mogą się odbyć jedynie za zgodą 
prowadzącego ćwiczenia. Nie dopuszcza się możliwości pozostania na noc osób trzecich  
w miejscu zakwaterowania grupy. 

5. W trakcie ćwiczeń terenowych zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających. 
6. Zabrania się palenia tytoniu w salach noclegowych, jadalniach i w pomieszczeniach 

dydaktycznych. 
7. Uczestników ćwiczeń terenowych obowiązuje znajomość i przestrzeganie zasad ruchu 

drogowego. 
8. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest możliwe wyłącznie w kapokach za zgodą 

prowadzącego zajęcia. 
9. W sytuacjach niebezpiecznych, m.in. podczas przejazdów, w górach, nad wodą, w lesie, na 

terenach zabagnionych, w pobliżu wysokich ścian odkrywek, wykonywanie poleceń 
kierownika powinno być realizowane w sposób szczególnie rygorystyczny. 

 
IV. Zaliczanie ćwiczeń terenowych 
 
1. Zajęcia terenowe są zaliczane na ocenę. Tryb i formę ich zaliczenia określa prowadzący 

zajęcia. Warunki zaliczenia powinny być podane do wiadomości uczestnikom przez 
rozpoczęciem tych ćwiczeń.  

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność, niespełnienie warunków zaliczenia lub też 
nieprzestrzeganie regulaminu powoduje niezaliczenie praktyk i ćwiczeń terenowych. 
 

V. Postanowienia końcowe 
 
1.  Na poszczególnych ćwiczeniach terenowych mogą obowiązywać uczestników zasady 

wynikające ze specyfiki ćwiczeń, określone przez opiekuna.  
2. Wszelkie kwestie sporne związane z zajęciami terenowymi rozstrzyga dziekan wydziału. 
 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi UMK 
w dniu 23 listopada 2012 r. 

 


