
PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 
ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

 
ZASADY ZAPISÓW NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 – semestr zimowy 
 

 
Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego odbędą się w piątek 1 października od godziny 18.00 i 
potrwają do soboty 2 października do godziny 18.00. Harmonogram zajęć - modułów do wyboru jest 
dostępny na stronie ZWFiS: https://ppuz.edu.pl/harmonogramy-zajec-iii.html 
 
Zapisy będą odbywać się za pomocą arkusza Google, linki do zapisów będą znajdować się obok każdej 
grupy. Każdy student ma prawo do zapisania się do jednej grupy modułowej w pierwszym terminie                 
(1 - 2.10). Osoby, które zapiszą się do kilku grup będą automatycznie usuwane ze wszystkich list. 
Przypisanie do grupy nie jest potwierdzane automatycznie, jeśli ilość wolnych miejsc w grupie się 
wyczerpie zgłaszający otrzyma komunikat "brak wolnych miejsc", należy wtedy wybrać inne zajęcia. 
Listy studentów zakwalifikowanych do poszczególnych grup zostaną opublikowane 4.10 do godziny 
13.00 (ZWFiS/Harmonogramy zajęć). Po tym terminie będą możliwe zapisy uzupełniające (tylko drogą 
mailową!!!) do grup gdzie będą wolne miejsca ( zwfis@ppuz.edu.pl).  
Studenci wyrażający chęć uczestnictwa w dwóch modułach proszeni są o kontakt po 11.10 z 
kierownikiem ZWFiS (będą przyjmowani do grup z wolnymi miejscami). 
 
Do grupy "Elementy wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną" mogą się zapisać TYLKO studenci 
posiadający całkowite zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznym (złożone do 14 dni od rozpoczęcia 
semestru) - zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem. 
 
Studentom, którzy zrealizowali przedmiot wychowanie fizyczne na PPUZ lub innej uczelni, do 5 lat 
wstecz, w wymiarze 60 godzin przysługuje prawo do przepisania zaliczenia po złożeniu podania do 
Kierownika ZWFiS (wzór w ZWFiS/Dokumenty). W przypadku realizacji przedmiotu na innej uczelni 
należy dołączyć kserokopię suplementu. 
 
Z realizacji zajęć wychowania fizycznego w postaci modułów mogą być zwolnieni: 

 Członkowie zespołu Młode Podhale (na koniec semestru należy złożyć kartę indywidualnej 
realizacji zajęć WF), 

 Członkowie sekcji KU AZS PPUZ (na koniec semestru należy złożyć kartę indywidualnej 
realizacji zajęć WF), 

 Zawodnicy posiadający udokumentowana klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich lub 
innych, 

po złożeniu podania do Kierownika ZWFiS. 
 
Przed wyborem grupy należy skonfrontować godziny zajęć WF z harmonogramem zajęć na 
kierunku!!!! 
 
Student w każdym semestrze musi wybrać inny moduł!! 
 
Powyższe terminy i zasady obowiązują również studentów uzupełniających wpis warunkowy z 
przedmiotu wychowania fizyczne. 
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