Uchwała nr 141/05/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie określenia liczebności grup studenckich
na Uniwersytecie Rzeszowskim
Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, j.t. z późn. zm.) oraz
§36 pkt 1 h Statutu, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia, 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 poszczególnych zajęć dydaktycznych określają plany studiów.

§2
1.

Określa się następującą minimalną liczebność grup studenckich na Uniwersytecie
Rzeszowskim:
1)

wykłady – należy prowadzić w jednej grupie dla całego rocznika danego kierunku
studiów lub specjalności:
a) w przypadku roczników o małej liczebności (do 60 studentów) – wykłady,
na których realizowane są wspólne treści dla różnych kierunków studiów,
należy łączyć dla tych kierunków;
b) 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 – minimum 20 osób;

4) zajęcia laboratoryjne, zajęcia hospitacyjne, zajęcia programowe w językach obcych
(na kierunku filologia), zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, zajęcia
fakultatywne, zajęcia projektowe, zajęcia praktyczne, proseminaria, lektoraty
języków obcych oraz zajęcia wychowania fizycznego – minimum 15 osób;
5)

seminaria – minimum 10 osób;

2. W przypadku kierunków studiów, na których obowiązują reguły kształcenia określone
w nadrzędnych przepisach powszechnie obowiązujących (ustawa, rozporządzenie,
standardy kształcenia), dopuszcza się określenie innej liczebności grup studenckich
niż wskazana w ust. 1 .
3. Decyzję w sprawie ustalenia innej niż określona w ust. 1 minimalnej liczebności grup
studenckich podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, biorąc pod uwagę
konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa, specyfikę zajęć
dydaktycznych i sytuację finansową jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dziekan wydziału, a w przypadku jednostki pozawydziałowej – dyrektor, zobowiązany
jest do złożenia uzasadnionego wniosku o ustalenie innej niż określona w ust. 1
liczebności grup studenckich lub poinformowania Prorektora ds. Studenckich
i Kształcenia o zaistnieniu okoliczności, o której mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym
niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.
5. Maksymalną liczebność grup studenckich określa rada wydziału w drodze uchwały.
§3
Warunkiem uruchomienia specjalności na danym kierunku studiów jest wymagana
minimalna liczba 15 studentów.
§4
W przypadku, gdy w trakcie trwania roku akademickiego liczba studentów w grupach ulegnie
zmianie, kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do dostosowania liczebności
grup do zasad określonych w §2 z uwzględnieniem trybu określonego w §2 ust. 3 i 4.
§5
1.

Traci moc Uchwała nr 126/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
23 maja 2013 r. w sprawie określenia liczebności grup studenckich w Uniwersytecie
Rzeszowskim.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do określania liczebności
grup studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskiem od roku akademickiego 2017/2018.
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