
Zarządzenie Nr 42/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia harmonogramu organizacji procesu kształcenia w roku 

akademickim 2014/2015  

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 47 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 

 

ustalam, 

 

co następuje: 

§ 1 

 

Dla usprawnienia organizacji procesu kształcenia wprowadzam harmonogram 

obowiązkowych działań stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją niniejszego zarządzenia powierzam 

właściwym Kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych oraz Prorektorowi ds. 

Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

                                                                                 

 

         

Rektor 

 

 

                                                             prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 42/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 5 lutego 2014 r.  

Miesiąc Działania Data

plany zajęć języków obcych 8.09

plany zajęć dydaktycznych 15.09

języki
I tura 16 - 19.09                   

II tura 23-26.09

wf
I tura 16 - 19.09                   

II tura 23-26.09

moduł nauczycielski 
I tura 16 - 19.09                   

II tura 23-26.09

grupy zajęcie (fakultatywnie dla chętnych)
I tura 16 - 19.09                   

II tura 23-26.09

spotkania organizacyjne dla I roku 29-30.09 

przygotowanie umów o świadczenie usług edukacyjnych na 

kolejny rok akademicki 
nie później niż do 30.09

październik 

listopad

aktualizacja liczby grup dydaktycznych na semestr letni b.r. 

akademickiego wg stanu na 30.11
nie później niż do 20.12

określenie limitów przyjęć na kolejny rok akademicki Rady Wydziałów

określenie bloków językowych oraz wykładów 

ogólnouczelnianych do planowania zajęć dydaktycznych na 

semestr letni b.r. akademickiego

nie później niż do 20.12

opracowanie organizacji na kolejny rok akademicki i 

harmonogramu zajęć blokowanych - zarządzenie 
nie później niż 31.12

opracowanie harmonogramu planowanych działań na kolejny 

rok akademicki - zarządzenie 
nie później niż 31.12

dyspozycyjność pracowników podana zgodnie z zasadami 

przyjętymi na danym wydziale 
nie później niż 31.12

wybory specjalności na kolejny semestr b.r. akademickiego 

oraz kolejny rok akademicki 
nie później niż do 31.12

terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych dla kolejnego 

roku akademickiego
nie później niż 31.12

planowanie zajęć dydaktycznych

nie później niż na 3 

tygodnie przed 

rozpoczęciem zajęć w 

semestrze letnim b.r. 

akademickiego 

języki

wf

moduł nauczycielski 

grupy zajęcie (fakultatywnie dla chętnych)

określenie limitów przyjęć na kolejny rok akademicki Senat

określenie liczby grup dydaktycznych na kolejny rok 

akademicki - zarządzenie 
nie później niż do 31.01

Miesiąc Działania Data

przygotowanie harmonogramów zajęć dydaktycznych na 

kolejny rok akademicki 
nie później niż do 15.02

przekazanie harmonogramów wraz z kompletem dokumentów 

do obsady na kolejny rok akademicki
nie później niż do 15.02

marzec

kwiecień podanie obciążeń na kolejny rok akademicki nie później niż do 15.04

maj
aktualizacja liczby grup dydaktycznych na semestr zimowy 

kolejnego roku akademickiego wg stanu z 10.05
nie później niż do 20.05

wpisanie obsady do USOS na kolejny rok akademicki na 

studiach stacjonarnych
nie później niż do 15.06

wpisanie obsady do USOS na kolejny rok akademicki na 

studiach niestacjonarnych
nie później niż do 30.07

Harmonogram organizacji procesu kształcenia na rok akademicki 2014/2015

luty 

czerwiec

planowanie zajęć dydaktycznych

logowanie do grup 

ustalone po wyznaczeniu 

terminu publikowania 

planów, nie później niż do 

rozpoczęcia zajęć w 

semestrze letnim b.r. 

akademickiego 

logowanie do grup 

2014 r. 

2015 r.

grudzień 

styczeń

wrzesień 

 


