
Zarządzenie Nr 62/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

 

w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na 

grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 

 

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

wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.). 

 

 

zarządzam,  

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

W roku akademickim 2017/2018 wprowadzam następujący podział poszczególnych 

kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych:  

1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych – załącznik Nr 1  

2. Wydział Edukacji Muzycznej– załącznik Nr 2  

3. Wydział Humanistyczny – załącznik Nr 3  

4. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki– załącznik Nr 4  

5. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki – załącznik Nr 5  

6. Wydział Nauk Przyrodniczych – załącznik Nr 6  

7. Wydział Pedagogiki i Psychologii – załącznik Nr 7  

 

 

 

 



§ 2 

1. W przypadku zmiany podanego w zarządzeniu w kolumnie 3 tabeli (załącznik Nr 1 ÷ 7) 

stanu studentów, zobowiązuję Pełnomocnika ds. Organizacji Procesu Kształcenia do 

niezwłocznego zweryfikowania liczby grup, dostosowując je do faktycznego stanu 

studentów. Weryfikacja liczby grup nastąpić ma po II turze rejestracji studentów na 

zajęcia. Informacje o liczbie grup uwzględniających rzeczywiste stany studentów są 

przekazywane do Dyrektorów Instytutów oraz Kierowników Katedr Wydziałowych. 

2. Liczba uruchomionych grup modułów zajęć do wyboru powinna mieć akceptację 

Prorektora ds. Finansów i Organizacji oraz Prorektora ds. Studenckich i Jakości 

Kształcenia 

 

§ 3 

1. Zobowiązuję Kierownika Studium Języków Obcych do dostarczenia Prorektorowi ds. 

Studenckich i Jakości Kształcenia w terminie do dnia 14 października 2017 r. wykazu grup 

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

liczbę studentów w grupie. 

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

Prorektorowi ds. Studenckich i Jakości Kształcenia w terminie do dnia 14 października 

2017 r. wykazu grup wychowania fizycznego z podaniem formy zajęć i liczby studentów 

w grupie. 

3. Zobowiązuję Kierownika Studium Praktyk do dostarczenia Prorektorowi ds. Studenckich i 

Jakości Kształcenia w terminie do dnia 23 września 2017 r. wykazu grup laboratoryjnych 

na praktykach śródrocznych na poszczególnych kierunkach i latach studiów.  

4. Zobowiązuję Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej do dostarczenia Prorektorowi ds 

Studenckich i Jakości Kształcenia w terminie do dnia 23 września 2017 r. wykazu grup 

ćwiczeniowych na programowych obozach sportowych.  

5. Zobowiązuję Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej do dostarczenia Prorektorowi ds 

Studenckich i Jakości Kształcenia w terminie do dnia 23 września 2017 r. wykazu grup na 

poszczególnych rocznikach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. 

  

 

§ 4 

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi 

ds. Studenckich i Jakości Kształcenia.  

 

 



§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                        Rektor 

 

 

 

              prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


