
Zarządzenie Nr 64/2010/2011 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 26 września 2011 roku 

 

w sprawie zasad określania liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach  

stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

Na podstawie art. 66 w związku z art. 130 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla 

poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, 

jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.) 

 

ustalam, 

co następuje: 

§ 1 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego są realizowane  

       w następujących formach: 

a) wykładów; 

b) ćwiczeń: audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych, terenowych,   

c) konwersatoriów, 

d) konwersatoriów prowadzonych w językach obcych, 

e) lektoratów języków obcych, 

f) proseminariów, seminariów, 

g) obozów sportowych, 

h) zajęć wychowania fizycznego. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się następujące zasady określania liczebności grup, o których mowa w § 1:  

 

a) grupy ćwiczeń audytoryjnych i konwersatoryjnych - 25-30 osób; 

b) grupy konwersatoryjne prowadzone w językach obcych – 12-20 osób; 

c) grupy ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych – 10-15 osób; 

d) lektoraty języków obcych – 15-20 osób; 

e) zajęcia wychowania fizycznego: 

 w grupach ogólnorozwojowych i przygotowania sportowego – 20-30 osób; 

 w grupach gimnastyki – 15-20 osób; 

 w grupach nauki i doskonalenia poszczególnych dyscyplin sportowych – 

10-15 osób; 

f) grupy ćwiczeń  terenowych – 12-15 osób; 

g) obozy sportowe – 10-15 osób; 

h) grupy proseminaryjne – 15-20 osób; 

i) grupy seminaryjne nie powinny przekraczać 16 osób. Promotor może prowadzić 

tylko jedną grupę na danym roku studiów.  

 

2. Przy stosowaniu w/w zasad określania liczebności grup dopuszcza się zwiększenie górnej      

      granicy liczebności grupy do 10%. 



§ 3 

 

1. Grupy specjalnościowe powinny liczyć 25-30 osób (jeżeli liczba studentów na roku 

      wynosi 40-50 osób dopuszcza się utworzenie dwóch grup specjalnościowych). 

2. Grupy specjalnościowe prowadzone w języku obcym na kierunku filologia powinny 

       liczyć 12-20 osób. 

 

§ 4 

 

1. Zaleca się łączenie wykładów na różnych specjalnościach realizowanych na danym 

      wydziale. 

2. Zaleca się łączenie wykładów na różnych kierunkach i specjalnościach realizowanych  

      na poszczególnych wydziałach przez Instytut Filozofii,  Instytut Psychologii. oraz Katedrę  

      Socjologii. 

 

§ 5 

 

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry, Rektor 

może wyrazić zgodę na zmianę liczebności grup dydaktycznych, o których mowa w § 2. 

 

§ 6 

 

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi  

ds. Dydaktycznych. 

 

§ 7 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 57/2007/2008 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad określenia liczebności grup zajęć 

dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  

1 października 2011 roku. 

 

 

                         Rektor 

 

 

                   prof. dr hab. inż. Józef Kubik 
 


