
Zarządzenie nr 36/2016 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze 

z dnia 24 maja 2016 roku 
 

 

w sprawie: zlecenia zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, minimalnej liczby 

studentów na kierunku lub specjalności.  

 

 

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. 2012, poz. 572), zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadza się następujące zasady zlecania zajęć dydaktycznych oraz rozliczania 

obowiązkowego pensum godzin: 

1. Zlecanie zajęć dydaktycznych. 

1.1. Dziekan zleca zajęcia dydaktyczne wszystkim pracownikom własnego 

Wydziału w zakresie godzin ujętych w siatce godzin oraz zadań zleconych 

przez inną podstawową jednostkę organizacyjną. 

1.2. Dziekan dokonuje semestralnego rozliczenia zrealizowanych przez 

pracowników zajęć i po uzyskaniu opinii Działu Nauczania i Spraw 

Studenckich i Działu Kadr oraz akceptacji Prorektora przekazuje do Kwestury. 

2. Liczebność grup studenckich. 

- wykłady ogólne – dla całego rocznika 

- ćwiczenia – od 24 osób 

- zajęcia seminaryjne – od 16 osób 

- laboratoria/projekty – od 16 osób 

- warsztaty – od 20 osób 

- zajęcia praktyczne  - fizjoterapia – od 10 do 12 osób 

   - pielęgniarstwo – od 6 do 8 osób 

- seminarium licencjackie na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych – od 10 

do 15 osób 

W przypadku, gdy grupa studencka jest mniej liczna, konieczna jest zgoda Prorektora, 

udzielona po uzyskaniu potwierdzenia Kanclerza o zabezpieczeniu finansowym na 

prowadzenie takich zajęć. 

  

§2 

1. Określa się minimalną liczbę kandydatów, wymaganą do uruchomienia cyklu kształcenia 

na studiach stacjonarnych: 

 - kierunek studiów  25 osób 

 - kierunek ze specjalnością 25 osób 

2. Określa się minimalną liczbę kandydatów, wymaganą do uruchomienia cyklu kształcenia 

na studiach niestacjonarnych: 

 - kierunek studiów  30 osób 

 - kierunek ze specjalnością 30 osób 

 



3. Specjalność na wyższych latach studiów może być uruchomiona, jeżeli w ramach kierunku 

co najmniej 20 studentów zadeklaruje w formie pisemnej wybór danej specjalności. 

W przypadku mniejszej liczby studentów na roku uruchamia się jedną specjalność. 

4. Ostateczną decyzję o uruchomieniu cyklu kształcenia oraz o uruchomieniu specjalności 

podejmuje Rektor. 

 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§4 

Tracą moc Zarządzenia nr 5/2009, 8/2009 i 1/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

 

 

 

 

 

 


