Załącznik do Zarządzenia nr 31/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2020 roku

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU (SWFiS)
§1
1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) zwane dalej Studium jest
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.
2. Rektor może utworzyć w Studium jednostkę do realizacji zadań gospodarczych
o charakterze usługowym.
§2
Studium działa w następujących obszarach:
1) Obszar dydaktyczny stanowiący podstawową działalność Studium, obejmujący w
szczególności:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kultury fizycznej (wychowanie
fizyczne, turystyka, rekreacja, rehabilitacja) oraz innych zajęć dydaktycznych
dla studentów wynikających z programu studiów;
b) organizowanie obozów studenckich we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Uniwersytetu prowadzącymi kształcenie studentów;
c) organizowanie lub współorganizowanie imprez o charakterze sportowointegracyjnym na rzecz społeczności akademickiej;
d) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
dydaktycznych Studium;
e) promowanie aktywności fizycznej w społeczności akademickiej.
2) Obszar obejmujący działalność sekcji sportowych, w tym w szczególności:
a) tworzenie warunków dla rozwoju sekcji sportowych;
b) szkolenie sportowe studentów w ramach sekcji sportowych;
c) organizowanie zgrupowań szkoleniowych dla sekcji sportowych;
d) reprezentowanie uniwersytetu na krajowych i międzynarodowych zawodach
sportowych rangi akademickiej.
3) Obszar obejmujący współpracę z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku
Sportowego UAM. Przedmiot i zakres takiej współpracy określają odrębne umowy.
4) Obszar obejmujący zarządzanie sportową infrastrukturą uniwersytetu, w tym
wynajem infrastruktury, w porozumieniu z zastępcą kanclerza ds. logistycznoadministracyjnych UAM oraz kierownikiem obiektów sportowych UAM.
5) Do zadań Studium należy także podejmowanie inicjatyw dotyczących współpracy
z podmiotami zewnętrznymi finansującymi sport akademicki i wyczynowy (m. in.
ministerstwo właściwe ds. sportu, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania).
§3
Zasady i szczegółowy zakres finansowania działalności sekcji sportowych określa
Rektor.
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§4
Organami Studium są:
1) Dyrektor Studium;
2) Rada Studium.

1.
2.
3.
4.
5.

§5
Studium kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez rektora
po zasięgnięciu opinii Rady Studium.
Dyrektora Studium powołuje się̨ na czteroletnią kadencję do 30 września roku,
w którym rozpoczęła się̨ kadencja rektora.
Dyrektor Studium podlega bezpośrednio Rektorowi UAM.
Dyrektor Studium jest przełożonym wszystkich pracowników Studium.
Na stanowisko dyrektora Studium może być powołany nauczyciel akademicki
zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy spełniający wymogi zatrudnienia na stanowisku
co najmniej starszego wykładowcy.

§6
Do zadań Dyrektora Studium należy:
1) organizowanie pracy Studium;
2) przygotowanie planu finansowego jednostki;
3) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki;
4) zapewnienie warunków do prowadzeni działalności Studium;
5) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania
i nagradzania pracowników Studium;
6) składanie rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Studium;
7) zapewnienia możliwości szkolenia zawodowego kadrze dydaktycznej
zatrudnionej w Studium;
8) inicjowanie działań, o których mowa w § 2;
9)
zwoływanie przynajmniej raz w semestrze ogólnego zebrania wszystkich
pracowników Studium.

1.
2.
3.

4.

§7
Dyrektor kieruje Studium przy pomocy zastępców dyrektora, w liczbie nie większej
niż trzech.
Zastępców dyrektora powołuje rektor na wniosek dyrektora.
Na stanowisko zastępcy dyrektora Studium mogą być powoływani nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w Studium spełniający wymogi zatrudnienia
na stanowisku co najmniej wykładowcy.
Szczegółowy zakres czynności zastępcy określa dyrektor Studium.

§8
1. Rada Studium, zwana dalej radą, jest radą Studium w rozumieniu § 25 Statutu
Uniwersytetu.
2. W skład rady Studium wchodzą:
1) właściwy Prorektor UAM jako przewodniczący;
2) dyrektor Studium i jego zastępcy;
3) po jednym przedstawicielu szkoły dziedzinowej, wskazanym przez właściwego
prorektora;
4) trzej przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium;
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5) przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studentów.
3. Członkowie rady, za wyjątkiem prorektora, są powoływani lub wybierani na okres
do 30 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora.
5. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 pkt 4 wybierani są przez ogólne zebranie
zatrudnionych w Studium spośród pracowników zatrudnionych w uczelni jako
podstawowym miejscu pracy, zgodnie z zasadami głosowania określonymi w § 49
Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6. Uprawnieni do wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 są wszyscy
pracownicy zatrudnieni w Studium.
7. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący, co najmniej jeden raz
w semestrze, a także na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
§9
Dyrektor zaprasza na posiedzenia rady z głosem doradczym:
1) przedstawicieli związków zawodowych działających w Studium, po jednym
z każdego związku;
2) pracownika Studium będącego członkiem Senatu, jeśli uzyskał mandat
senatora;
3) inne osoby, o ile jest to uzasadnione przedmiotem obrad rady.
§ 10
1. Do zakresu działania rady należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznego sprawozdania dyrektora Studium z działalności Studium
i wykonania planu finansowego;
2) opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego przez rektora;
4) wyrażanie opinii w sprawie kierunków rozwoju Studium;
5) wyrażanie opinii w sprawie działalności dydaktycznej Studium,
6) opiniowanie wniosków dyrektora Studium w sprawach zatrudnienia,
awansowania i nagradzania pracowników Studium;
7) wyrażanie opinii w sprawie wykorzystania środków finansowych, urządzeń i
innych składników mienia pozostających w dyspozycji Studium;
8) rozpatrywanie innych spraw dotyczących funkcjonowania Studium,
wniesionych przez rektora, dyrektora Studium lub na wniosek co najmniej
trzech innych członków Rady.
2. Do głosowania w radzie stosuje się zasady głosowania określone w § 49 Statutu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§ 11
1. W ramach Studium mogą być powoływane zespoły do realizacji określonych
zadań związanych z jego działalnością.
2. Zespoły tworzy i likwiduje dyrektor Studium, po zasięgnięciu opinii Rady.
3. Kierownika zespołu powołuje rektor na wniosek dyrektora Studium.
§ 12
Dyrektor Studium, po zasięgnięciu opinii zastępcy dyrektora właściwego ds.
sportowych powołuje trenerów opiekunów sekcji sportowych.
§ 13
Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje rektor w drodze zarządzenia.
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