
 

 

 

Zarządzenie Nr 67/2015/2016 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 6 września 2016 r. 

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 100/2012/2013 w sprawie planowania zajęć dydaktycznych 

oraz wprowadzenia ich do systemu USOSweb. 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)  

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 

sierpnia 2014 r. w sprawie planowania zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenia ich do 

systemu USOSweb wprowadzam następujące zmiany: 

 

1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Zajęcia blokowane odbywają się w blokach co dwa tygodnie wg harmonogramu zajęć 

blokowanych na dany rok akademiki opracowany przez Pełnomocnika Rektora ds. 

Organizacji Procesu Kształcenia. W przypadku  planowania zajęć dydaktycznych, które mają 

być realizowane w inny sposób niż określone w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, osoby, 

mające prowadzić takie zajęcia obowiązane są wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody do 

Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. Wniosek (wzór wniosku stanowi Załącznik 

Nr 3) powinien zawierać opinię i uzasadnienie Dziekana.  

2. Do Zarządzenia Nr 100/2012/2013 dodaje się Załącznik Nr 3 w brzmieniu stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 67/2015/2016 

Rektora UKW 

z dnia 6 września 2016 r.. 

(Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2012/2013) 

 

…………………., dn. ……….……….. 

 

…………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………… 
(stopień/stanowisko) 

 

…………………………………… 
(jednostka organizacyjna) 

 

Sz. P. 

………………………………………. 

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy 

 

 

Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zajęć  

poza wyznaczonym harmonogramem zajęć blokowanych 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie Wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Proponowany przez Wnioskodawcę sposób realizacji zajęć: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………… 

 

Z poważaniem 

 

Opinia i uzasadnienie Dziekana: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


