
ZARZĄDZENIE NR 35/2021    

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie wytycznych w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku 

akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) 
 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się wytyczne w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 

2021/2022:  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba studentów 

1. Grupa wykładowa do 200 studentów 

2. Grupa ćwiczeniowa od 20 do 35 studentów 

3. 

Grupa laboratoryjna 

od 15 do 20 studentów (na kierunkach 

technicznych i z zakresu nauk o zdrowiu – 

od 10 do 15 studentów) 

4. Grupa warsztatowa od 15 do 20 studentów 

5. Grupa projektowa od 15 do 20 studentów 

6. Grupa językowa (lektoraty i przedmioty 

prowadzone w języku obcym) 
od 15 do 20 studentów 

7. Grupa medyczna (przedmioty 

prowadzone na oddziałach szpitalnych) 
od 6 do 8 studentów 

8. Grupa sportowa od 15 do 20 studentów 

9. Grupa seminaryjna – studia I stopnia  od 12 do 15 studentów 

Grupa seminaryjna – studia II stopnia od 8 do 12 studentów 

10. Grupa projektu dyplomowego – studia I 

stopnia 
od 12 do 15 studentów 

11. Fakultet  co najmniej 30 studentów 

12. Konwersatorium co najmniej 30 studentów 

 

§ 2 

Rektor może, na wniosek dziekana wydziału lub z własnej inicjatywy, ustalić inną niż określona 

w § 1: 

1) liczbę studentów w grupie; 

2) liczebność grupy seminaryjnej na kierunkach inżynierskich. 

 

§ 3 

Specjalność kształcenia na kierunku studiów może być uruchomiona przy minimalnej liczbie 

20 studentów, z tym że rektor może, na wniosek dziekana wydziału, ustalić inną liczbę 

studentów warunkującą uruchomienie specjalności. 



§ 4 

Konwersatorium jest formą przygotowania do egzaminu w ramach innych zajęć z określoną  

w programie liczbą godzin i nie jest uwzględnione w ECTS. 

 

§ 5 

Dziekan wydziału przedłoży rektorowi propozycje w zakresie organizacji procesu kształcenia 

studentów w terminie do 23 września 2021r. – na semestr zimowy oraz w terminie  

do 14 lutego 2022r. – na semestr letni. 

 

§ 6 

Kierownik katedry składa właściwemu dziekanowi wydziału raz w semestrze (w listopadzie i 

w marcu) sprawozdanie o liczbie studentów w grupach ćwiczeniowych, seminaryjnych, 

projektowych, laboratoryjnych oraz lektorskich i sportowych. 

 

§ 7 

Dziekan wydziału przedstawia rektorowi pisemne propozycje zmian w zakresie organizacji 

procesu kształcenia studentów. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

REKTOR 

 

         /-/ dr hab. Artur Zimny  

 prof. PWSZ w Koninie 

 

 


