
Załącznik Nr 8 

do Zarządzenia Nr 32/2015/2016 

Rektora UKW 

z dnia  2 maja 2016 r.  

 

1. W przypadku niewypełnienia podanego w zarządzeniu w kolumnie 3 tabeli  (załącznik  

Nr 1 ÷ 7) limitu przyjęć na I rok studiów stacjonarnych, zobowiązuję kierowników 

jednostek organizacyjnych  do niezwłocznego zweryfikowania liczby grup, dostosowując 

je do faktycznego stanu studentów. Liczba studentów w grupach powinna być zgodna  

z Uchwałą Senatu Nr 130/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, 

warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć 

dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Zobowiązuję kierowników jednostek do dostarczenia Prorektorowi ds Dydaktycznych  

i Jakości Kształcenia  w terminie do dnia 14 października 2016 r. wykazu 

zweryfikowanych grup. 

3. Zobowiązuję Dyrektorów Instytutów do dostarczenia  Prorektorowi ds. Dydaktycznych  

i Jakości Kształcenia w terminie do dnia 23 września 2016 r. wykazu grup wykładowych 

łączonych na poszczególnych latach i kierunkach studiów prowadzonych w jednostce. 

4. Zobowiązuję Dyrektora Instytutu Filozofii i Instytutu Psychologii oraz Kierownika Katedry 

Socjologii do dostarczenia Prorektorowi ds Dydaktycznych i Jakości Kształcenia  w terminie 

do dnia  23 września 2016 r.  wykazu grup wykładowych i ćwiczeniowych na obsługiwanych 

przez jednostkę kierunkach i rocznikach z podaniem liczby studentów, zgodnie z Uchwałą 

Senatu Nr 130/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 roku. 

5. Zobowiązuję Kierownika Studium Języków Obcych do dostarczenia Prorektorowi  

ds Dydaktycznych i Jakości Kształcenia  w terminie do dnia 14 października 2016 r.  wykazu 

grup lektoratowych na poszczególnych kierunkach i latach studiów, z podziałem na języki 

i liczbą studentów w grupie, zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 130/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 

roku. 

6. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu do dostarczenia 

Prorektorowi ds Dydaktycznych i Jakości Kształcenia    w terminie do dnia 14 października 

2016 r.  wykazu grup wychowania fizycznego z podaniem formy zajęć i liczby studentów  

w grupie, zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 130/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 roku. 

7. Zobowiązuję Kierownika Studium Praktyk do dostarczenia Prorektorowi ds Dydaktycznych  

 i Jakości Kształcenia  w terminie do dnia 23 września 2016 r.  wykazu grup laboratoryjnych 

na praktykach śródrocznych na poszczególnych kierunkach i latach studiów.  

8. Zobowiązuję Kierownika Instytutu Kultury Fizycznej do dostarczenia Prorektorowi  

ds Dydaktycznych i Jakości Kształcenia w terminie do dnia 23 września 2016 r. wykazu grup 

ćwiczeniowych na programowych obozach sportowych. 

9. Zobowiązuję Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej do dostarczenia Prorektorowi  

ds Dydaktycznych i Jakości Kształcenia  w terminie do dnia 23 września 2016 r. wykazu grup 

na poszczególnych rocznikach  studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. 

 

 

 


