
 

 

 

 

 

 

 

DDRP.5201.120.2021 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.64.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 30 lipca 2021 roku 

 

 

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni 

studiach wyższych  

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 478) oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam następujące rodzaje grup oraz określam minimalną liczbę osób w grupach 

studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych od roku akademickiego 

2021/2022: 
 

Nazwa grupy Symbol Minimalna liczba studentów w grupie 

Zajęcia stacjonarne odbywające się 

w Uczelni (poza okresem pandemii)  

Wykładowa W Wykład z danego kursu należy prowadzić 

wspólnie dla kilku kierunków/specjalności 

Audytoryjna A 30 

Konwersatoryjna K 20 

Laboratoryjna L 15 

Seminaryjna S 10 

Szkolna (ćwiczenia 

praktyczne w szkole) 
P 8 

2. Zajęcia stacjonarne w okresie pandemii, odbywają się w Uczelni zgodnie z wytycznymi 

określonymi właściwymi przepisami prawa, w tym w zakresie dopuszczalnych limitów 

osób uczestniczących w zajęciach. 

3. Zajęcia zdalne należy organizować wspólnie dla kilku kierunków/specjalności  

przy możliwie największej liczebności grupy. 

 

 

 



§ 2 

1. Ustalając liczbę osób w grupach na poszczególnych rocznikach studiów, kierownik 

jednostki badawczo-dydaktycznej zobligowany jest do uwzględnienia sytuacji finansowej 

jednostki. 

2. Na pierwszym roku studiów, w przypadku wystąpienia spadku liczby studentów  

(będącego wynikiem np. rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów itp.), zajęcia 

audytoryjne należy planować w grupach o maksymalnej liczebności osób.  

 

§ 3 

1. W przypadku wystąpienia znaczącego spadku liczby studentów, zobowiązuję dyrektorów 

instytutów do dokonywania korekty liczby grup studentów przed rozpoczęciem każdego 

semestru oraz w trakcie jego trwania. 

2. Wykaz skorygowanych grup studenckich poszczególnych roczników i form studiów 

danego kierunku/specjalności należy przekazać do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk 

według stanu na 15 listopada i 15 marca wraz z aktualizacją obciążenia dydaktycznego 

jednostki. 

 

§ 4 

W przypadkach uzasadnionych względami merytorycznymi (w tym np. bezpieczeństwa zajęć 

terenowych) oraz w sytuacji, gdy liczba studentów danego rocznika na danym 

kierunku/specjalności studiów nie daje możliwości spełnienia wymagań określonych w § 1 

niniejszego zarządzenia, dyrektor instytutu może wystąpić do Prorektora ds. Kształcenia  

i Rozwoju z uzasadnionym wnioskiem o wydanie zgody na zmniejszoną liczbę osób w grupach 

studenckich. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-103/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie 

rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

                        R e k t o r 

       Prof. dr hab. Piotr Borek 
 


