
 

 

Komunikat o kursie 

(dla studentów zarejestrowanych na zajęcia WF bezpłatne i sekcje sportowe) 

 

W związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim z powodu pandemii SARS-CoV-2, 

 w porozumieniu z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia UW - p. prof. dr hab. Jolantą 

Choińską - Miką, przedstawiamy Państwu poniżej warunki, które należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie 

z wychowania fizycznego w bieżącym semestrze. Poniższe rozwiązania dotyczą wyłącznie studentów 

zarejestrowanych w semestrze letnim 2019/2020 poprzez system rejestracji żetonowej na zajęcia WF 

bezpłatne i sekcje sportowe, nie dotyczą natomiast studentów zarejestrowanych na zajęcia płatne 

AZS. 

Dla studentów zarejestrowanych na zajęcia bezpłatne i sekcje sportowe przygotowane zostały kursy 

teoretyczne on-line o tematyce prosportowej. Zaliczenie tych kursów jest jedyną formą uzyskania 

zaliczenia w semestrze letnim 2019/2020. Szczegółowe informacje poniżej: 

- kursy udostępnione są na platformie COME UW https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/. Logowanie 

jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu należy wybrać z listy kategorii "Kursy 

wydziałowe i instytutowe", a następnie "Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”. Można 

też skorzystać z zakładki „Moje kursy”, do czego zachęcamy. 

- każdy student został automatycznie przypisany na platformie do jednego lub dwóch kursów, zależnie 

od ilości WFów, na które zarejestrował się w bieżącym semestrze 

- studentom zarejestrowanym na jedne zajęcia WF, na platformie w zakładce „Moje kursy” wyświetli 

się kurs o nazwie analogicznej do nazwy przedmiotu w systemie USOS UL, czyli odpowiednio: Aerobik 

(4023-O-AER1), Aqua fitness (4023-O-AQUA) itd.  

- studenci zapisani w bieżącym semestrze na dwa zajęcia WF mają trochę inny widok - w zakładce 

„Moje kursy” pierwszy kurs wyświetla im się zgodnie z powyższym schematem, np. Aerobik 

(4023-O-AER1), drugi natomiast jako „Kurs zaliczający WF dla zarejestrowanych w semestrze 2019L na 

drugie zajęcia”. 

- kurs zaliczający WF dla zarejestrowanych w semestrze 2019L na jedne zajęcia składa się z 9 wykładów 

(modułów, bloków tematycznych) 

- kurs zaliczający WF dla zarejestrowanych w semestrze 2019L na drugie zajęcia składa się z 7 wykładów 

(modułów, bloków tematycznych) 

- warunkiem zaliczenia kursu/kursów jest zapoznanie się z treścią wszystkich wykładów oraz zaliczenie 

testów sprawdzających przypisanych do każdego wykładu 

- testy sprawdzające składają się z trzech pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru – wymagane 

jest udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania w każdym teście oraz poprawne 

ich zapisanie, przy czym ilość podejść jest nieograniczona 

- uzyskanie zaliczenia kursu/kursów (100% poprawnych odpowiedzi we wszystkich testach) będzie 

równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia/zaliczeń z zajęć WF w bieżącym semestrze 



 

 

- studenci, którzy nie uregulowali opłat za żetony WF, uzyskają dostęp do materiałów, dopiero kiedy 

ich wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Studium (przypominamy, że czas księgowania trwa około 

5 dni roboczych) 

- studenci, którzy w bieżącym semestrze zapisali się na bezpłatne zajęcia WF wyłącznie fakultatywnie 

(zaliczyli już obowiązkowe zajęcia WF lub nie są one dla nich obligatoryjne), proszone są o pilny kontakt 

z Z-cą Dyr. Ds. Studenckich – p. mgr Marzeną Polak - do czasu wznowienia dyżurów stacjonarnych 

możliwy pozostaje wyłącznie kontakt mailowy: marzena.polak@uw.edu.pl 

- studenci, którzy w semestrze letnim 2019/2020 uzyskają zaliczenie zajęć WF poprzez platformę 

COME, w ramach rekompensaty za to, że zajęcia WF fizycznie się nie odbyły, będą mieli w przyszłości 

prawo otrzymania dodatkowych 30 żetonów typu WF 

- materiały będą dostępne na platformie COME w terminie: 05.05.2020 r. godz. 9:00 - 07.06.2020 r. 

godz. 23:59 - uprzejmie informujemy, że jest to termin nieprzekraczalny. Czas dostępności 

materiałów został wydłużony maksymalnie, natomiast techniczne względy, związane z obsługą około 

8000 studentów, przesądzają o braku możliwości ponownego otwarcia kursów. Prosimy upewnić się 

kilkakrotnie czy wszystkie odpowiedzi są poprawne i czy na pewno zostały zapisane. Nawet jedna 

błędna odpowiedź będzie skutkowała wpisaniem niezaliczenia, nie będzie również możliwości 

poprawienia jej w późniejszym terminie. Sugerujemy jednocześnie, aby ze względu na ryzyko 

wystąpienia przeciążenia serwerów nie pozostawiać rozwiązywania testów na ostatni dzień 

- sugerujemy, aby każdy student testowo zalogował się na platformie jeszcze przed otwarciem kursów 

w celu wykluczenia problemów z logowaniem oraz upewnienia się, że kurs/kursy są dla niego widoczne 

(zakładka „Moje kursy”) 

- wpisywanie ocen do systemu USOS będzie miało miejsce w dniach: 08.06.2020 r. - 19.06.2020 r. 

 

Studenci zarejestrowani na zajęcia płatne AZS zamiast powyższych kursów, zobligowani są do udziału 

w zajęciach zdalnych, o czym na bieżąco informowani są drogą mailową przez Akademicki Związek  

Sportowy. Prosimy zatem wszelkie pytania (również dotyczące zaliczeń) kierować na adres: 

azs@uw.edu.pl. 
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