Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Nr 41/2017/2018
z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. 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
Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późń. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 36) Statutu Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego
Senat uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale nr 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. 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
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Rektor może zaliczyć do pensum nauczyciela akademickiego zajęcia dydaktyczne
realizowane na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach
prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz realizowane w
Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod warunkiem sfinansowania
wynikających z nich godzin obliczeniowych przez uczelnianego/wydziałowego/instytutowego
dysponenta funduszu komercyjnego. Takie zajęcia realizowane są na podstawie umowy o
pracę, a koszt tak zrealizowanej godziny obliczeniowej określa się na podstawie preliminarza
studiów/zajęć.”
2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6
Liczebność grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
1.
a)
b)

c)
d)

e)

Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego są realizowane w
następujących formach:
Wykłady definiowane jako zajęcia służące do przekazania wiedzy teoretycznej
Ćwiczenia – zajęcia o charakterze: lektoratów języków obcych, zajęć wychowania
fizycznego, obozów sportowych, proseminariów, terenowym, przedmiotów/modułów z
zakresu gry na instrumencie, śpiewu i dyrygowania – definiowane jako zajęcia polegające
na wykonywaniu czynności praktycznych, przeznaczane do nabycia i/lub pogłębienia
umiejętności wykonywania danej czynności
Konwersatoria - definiowane jako zajęcia z zastosowaniem metod i form aktywizujących
studenta przeznaczone do nabycia i/lub pogłębienia wiedzy
Laboratoria – zajęcia o charakterze: projektów, praktyk, warsztatów - definiowane jako
zajęcia polegające na wykonywaniu czynności praktycznych wymagające
specjalistycznego sprzętu, narzędzi lub warunków przeznaczane do nabycia i/lub
pogłębienia umiejętności wykonywania danej czynności
Seminaria - zajęcia o charakterze: seminariów dyplomowych i magisterskich; pracowni
dyplomowych i magisterskich, pracowni specjalistycznych, specjalistycznych pracowni
dyplomowych i magisterskich – definiowane jako zajęcia wymagające indywidualnego
kontaktu z prowadzącym, służące do przygotowania pracy dyplomowej lub magisterskiej

Ustala się następujące zasady określania liczebności grup na studiach
stacjonarnych, o których mowa w ust. 1:
Ćwiczenia:
1. Lektoraty języków obcych
18-25 osób
2. Zajęcia wychowania fizycznego:
a) Zajęcia ogólnorozwojowe i przygotowania sportowego
25-30 osób
b) Zajęcia z gimnastyki
15-20 osób
c) Nauka i doskonalenia poszczególnych dyscyplin sportowych
do 20 osób
3. Przedmioty/moduły z zakresu gry na instrumencie, śpiewu i 2 osoby
dyrygowania
4. Zajęcia terenowe
15-20 osób
5. Obozy sportowe
15-20 osób
6. Proseminaria
25-35 osób
Konwersatoria
1. Konwersatoria w języku polskim
25-35 osób
2. Konwersatoria w językach obcych
18-25 osób
Laboratoria – zajęcia projektowe, praktyki, zajęcia warsztatowe
12-20 osób
Seminaria* - seminaria dyplomowe i magisterskie; pracownie dyplomowe i Max 16 osób
2.

magisterskie, pracownie specjalistyczne, specjalistyczne pracownie dyplomowe i
magisterskie
* Promotor może prowadzić tylko jedną grupę seminaryjną na danej specjalności danego roku studiów.

3. Zobowiązuje się Dyrektorów Instytutów/Kierowników Katedry do łączenia zajęć z
modułów podstawowych na różnych modułach zajęć do wyboru (przez co rozumie się
moduły zajęć specjalnościowych/bloki zajęć do wyboru) realizowanych w danej
podstawowej jednostce organizacyjnej.”
3. W § 2 po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu:
„17a. Rektor może zaliczyć do pensum nauczyciela akademickiego inne zajęcia dydaktyczne
realizowane na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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