
 

 

Zarządzenie Nr 61/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 20 września 2019 r. 

 

w sprawie określenia liczebności grup oraz zasad uruchamiania zajęć do wyboru - zajęć 

specjalnościowych/bloków zajęć do wyboru 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się następujące liczebności grup na zajęciach:  

Ćwiczenia:  

Lektoraty języków obcych 18-25 osób 

Zajęcia wychowania fizycznego:  

a) Zajęcia ogólnorozwojowe i przygotowania sportowego 25-30 osób 

b) Zajęcia z gimnastyki 15-20 osób 

c) Nauka i doskonalenia poszczególnych dyscyplin sportowych do 20 osób 

d) Zajęcia na pływalni do 16 osób 

Zajęcia z zakresu gry na instrumencie, śpiewu i dyrygowania 2 osoby 

Zajęcia terenowe 15-20 osób 

Obozy sportowe 15-20 osób 

Proseminaria 25-35 osób 

Zajęcia praktyczne 25-30 osób 

Konwersatoria   

Konwersatoria w języku polskim 25-35 osób 

Konwersatoria w językach obcych  18-25 osób 

Laboratoria – zajęcia projektowe, praktyki, zajęcia warsztatowe 12-20 osób 
Seminaria* - seminaria dyplomowe i magisterskie; pracownie dyplomowe i 

magisterskie, pracownie specjalistyczne, specjalistyczne pracownie dyplomowe i 

magisterskie 

Max 16 osób 

* Promotor może prowadzić tylko jedną grupę seminaryjną na danej specjalności danego roku studiów.  

 

§ 2 

1. Na kierunku liczba uruchamianych zajęć do wyboru nie może być większa niż liczba 

grup konwersatoryjnych/ćwiczeniowych realizowanych na przedmiotach ogólnych na 

tym kierunku. 
 

2. Liczba grup zajęć do wyboru nie może zwiększać ogólnej liczby grup 

konwersatoryjnych/ćwiczeniowych na kierunku. 
 

3. O uruchamianych zajęciach do wyboru decyduje większość studentów. W przypadku 

równomiernego rozłożenia się liczby studentów pomiędzy moduły zajęć do wyboru 

należy dokonać ponownego wyboru.  

4. Wybrane przez studentów zajęć do wyboru uruchamiane są przez właściwego Prorektora 

na wniosek Dyrektora Kolegium. 
 

5. Wybory zajęć do wyboru odbywają się zgodnie z harmonogramem organizacji procesu 

kształcenia. 



 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

       prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


