
 
 

 

 

 

Zarządzenie nr 115/2021 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia minimalnej liczebności grup studenckich dla form zajęć 

dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich prowadzonych  

na Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

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

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz § 60 ust. 4 pkt a Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego 

zarządza się, co następuje: 

 

§1 

1. Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzone są w następujących 

formach: wykłady, wykłady monograficzne, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia 

konwersatoryjne, zajęcia laboratoryjne, zajęcia hospitacyjne, zajęcia warsztatowe, 

zajęcia terenowe, zajęcia fakultatywne, zajęcia projektowe, zajęcia praktyczne, 

proseminaria, seminaria, lektoraty języków obcych oraz zajęcia wychowania fizycznego. 

2. Formę realizacji zajęć dydaktycznych określają harmonogramy studiów. 

 

§2 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się minimalną liczebność grup studenckich dla form zajęć 

dydaktycznych, w tym przedmiotów do wyboru (fakultatywnych): 

1) wykłady – należy prowadzić w jednej grupie dla całego rocznika danego kierunku 

studiów lub specjalności z zastrzeżeniem:  

1) w przypadku roczników o małej liczebności – wykłady, na  których realizowane 

są wspólne treści programowe i efekty uczenia dla różnych kierunków 

studiów, należy łączyć w obrębie tych kierunków; 

2) w przypadku roczników o dużej liczebności (ponad 200 studentów) – istnieje 

możliwość prowadzenia wykładów w dwóch grupach; 

2) wykłady monograficzne, ćwiczenia audytoryjne – minimum 25 osób; 

3) ćwiczenia konwersatoryjne, zajęcia laboratoryjne,  zajęcia programowe w językach 

obcych (na kierunkach neofilologicznych), zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, 

zajęcia fakultatywne, zajęcia projektowe, zajęcia praktyczne, proseminaria, 

lektoraty języków obcych oraz zajęcia wychowania fizycznego – minimum 15 osób; 



4) zajęcia hospitacyjne  – minimum 10 osób; 

5) seminaria  – minimum 10 osób. 

2. Ustala się minimalną liczebność grup studenckich dla przedmiotów do wyboru 

realizowanych na kierunkach studiów o małej liczebności (do 60 studentów) lub 

specjalności prowadzonej w ramach kierunku studiów – minimum 15 osób.  

3. Ustala się minimalną liczebność grup studenckich dla form zajęć dydaktycznych 

realizowanych przez Kolegium Nauk Medycznych dla kierunków:  

1) fizjoterapia: 

a) ćwiczenia laboratoryjne – minimum 10 osób 

b) zajęcia praktyczne – minimum 5 osób 

2) ratownictwo medyczne: 

a) ćwiczenia prowadzone w Laboratorium Innowacyjnych Metod w Ratownictwie 

Medycznym, Centrum Symulacji Medycznej – minimum 10 osób 

b) zajęcia praktyczne prowadzone w oddziałach szpitalnych – minimum 9 osób 

c) zajęcia praktyczne prowadzone na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, Bloku Operacyjnym – minimum 5 osób 

3) kierunek lekarski: 

a) ćwiczenia kliniczne - minimum 5 osób 

b) ćwiczenia przedmiotowe - minimum 10 osób 

c) ćwiczenia praktycznego nauczania klinicznego (VI rok) – minimum 3 osoby 

d) seminaria przedmiotowe/seminaria kliniczne – minimum 15 osób  

4) elektroradiologia: 

a) ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w pracowniach kierunkowych – minimum 

7 osób 

b) zajęcia praktyczne prowadzone w podmiotach leczniczych, pracowniach 

szpitalnych, Centrum Symulacji Medycznej– minimum 7 osób 

5) pielęgniarstwo, położnictwo – zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowej Rady 

Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 

4. Decyzję w sprawie ustalenia innej niż określona w ust. 1 - 3 minimalnej liczebności grup 

studenckich podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia na wniosek dziekana 

kolegium, biorąc pod uwagę: 

1)  konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2) specyfikę zajęć dydaktycznych, w tym zajęć na kierunkach artystycznych oraz na 

kierunkach, na których obowiązują reguły kształcenia ustalone w przepisach 

powszechnie obowiązujących lub wytycznych właściwych organów i instytucji, 

3) infrastrukturę uczelni,  

4) prowadzenie zajęć wymagających szczególnego nadzoru i kontroli ze strony 

nauczyciela akademickiego, 

5) sytuację finansową jednostki organizacyjnej.   

5. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu 

lub zdrowiu członków społeczności akademickiej, Rektor UR może: 



1) zwiększyć liczebność grup studenckich dla zajęć prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość; 

2) zmniejszyć liczebność grup studenckich dla zajęć prowadzonych w formie kontaktu 

bezpośredniego uwzględniając zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie realizacji 

zajęć dydaktycznych oraz przerw pomiędzy nimi.  

 

§ 3 

Ustala się minimalną liczbę studentów niezbędną do uruchomienia specjalności prowadzonej 

w ramach kierunku studiów – minimum 15 osób.  

 

§ 4  

Dziekan kolegium zobowiązany jest do bieżącego monitorowania liczby studentów na 

poszczególnych kierunkach i rocznikach, a w przypadku, gdy w trakcie trwania roku 

akademickiego liczba studentów w grupach ulegnie zmianie, należy ją dostosować do zasad 

określonych w § 2.  

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich 

i Kształcenia.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 


