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Zarządzenie nr 6/2015
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 09.02.2015r
w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych
w Uniwersytecie Rzeszowskim
Na podstawie art. 66 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.
572 z późn. zm.), § 4 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
(Dz. U z 2014 r, poz.1370) oraz § 39 ust 4 pkt c Statutu UR, ustala się zasady realizacji
przedmiotów ogólnouczelnianych.

§1
1. Program studiów zapewnia studentom realizację zajęć ogólnouczelnianych,
poszerzających ich wiedzę z zakresu dyscypliny bądź dziedziny niezwiązanej
ze studiowanym kierunkiem.
2. Przedmioty realizowane w ramach zajęć ogólnouczelnianych prowadzone są
w formie wykładów, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym
oraz w semestrze letnim, w wymiarze 30 godzin na studiach stacjonarnych i 18
godzin na studiach niestacjonarnych. Każdemu przedmiotowi przypisuje się 2
pkt ECTS.
3. W ramach programu studiów dla danego kierunku studiów, Rada Wydziału
określa liczbę przedmiotów realizowanych w ramach zajęć ogólnouczelnianych,
z uwzględnieniem zasady, że minimalna liczba pkt ECTS, którą student musi
uzyskać wynosi 2 na każdym poziomie kształcenia.
4. Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.
5. Kierownicy jednostek składają propozycje przedmiotów ogólnouczelnianych do
Działu Kształcenia w terminie do końca marca roku poprzedzającego rok
akademicki, którego oferta dotyczy.
6. Informacja, o której mowa w ust. 5 powinna uwzględniać: nazwę jednostki,
nazwę przedmiotu, osobę prowadzącą przedmiot, semestr studiów, termin
i miejsce odbywania zajęć, maksymalną liczebność grupy oraz sylabus
przedmiotu w wersji elektronicznej.

7. Na podstawie zgłoszonej przez wydziały oferty zajęć, Dział Kształcenia
zamieszcza na stronie internetowej uczelni zbiorczy wykaz oferowanych
przedmiotów, w terminie co najmniej 2 tygodnie przed uruchomieniem zapisów.
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§2
Student dokonuje wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych zgodnie
z wymaganiami określonymi w programie dla danego kierunku studiów.
Termin zapisów na zajęcia upływa dwa tygodnie przed końcem semestru
poprzedzającego uruchomienie przedmiotu.
Zajęcia są uruchamiane, jeżeli na dany przedmiot zapisze się co najmniej 120
osób na studiach stacjonarnych oraz 90 osób na studiach niestacjonarnych.
W przypadku niewypełnienia limitu zapisów określonego w ust. 3, zajęcia nie
zostają uruchomione, a student zobowiązany jest do wyboru innego
przedmiotu.
Studenci dokonują wyboru przedmiotów w informatycznym systemie
zarządzania uczelnią.
Decyzję u uruchomieniu przedmiotu ogólnouczelnianego podejmuje Prorektor
ds. Studenckich i Kształcenia na podstawie listy zapisanych studentów.

§3
1. Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych odbywają się w czwartki,
w godzinach 16.00 – 19.30.
2. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się
z uwzględnieniem terminów zjazdów na poszczególnych kierunkach.
§4
1. Dział Kształcenia sprawuje nadzór nad ogólnym przebiegiem procesu
rejestracji, określa terminy jego rozpoczęcia i zakończenia, informuje
o uruchomieniu zajęć bądź konieczności dokonania wyboru innego przedmiotu
w przypadku rozwiązania grupy z powodu niewypełnienia limitu zapisów.
§5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Jednostki prowadzące kierunki studiów dostosują programy studiów do
wymogów niniejszego zarządzenia począwszy od roku akademickiego
2015/2016.
3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds.
Studenckich i Kształcenia.
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