
Uchwala nr 951
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie rodzajfw zajqt dydaktycznych i liczebnoSci grup studenckich

$r
W Uniwersytecie w Bialymstoku zajgcia dydaktyczne prowadzone sq w formie:

- wyklad6w,

- twiczen,

- konwersatori6w.

- z.ajp(, laboratoryjnych,

- lcktorat6w jgzykdw obcych,

- scminari6w i proseminari6w,

- z.aj9(, terenowych,

- za.i1(, indywidualnych (lTS oraz IOS),

- praktyk.

82
L Ustala sig nastgpuj4cq liczebno6i grup studenckich na zajqciach dydaktycznych, o kt6rych

mowa w $ l:
l) wyklady kursowe prowadzone sq dla calego rocznika studi6w; w przypadku gdy

locznik liczy powyzej 120 os6b, moZna podzielii zajgcia na dwie grupy;
iwiczenia prowadzone s4w grupach studenckich liczqcych 20- 30 os6b;
konwersatoria prowadzone s4 grupach studenckich liczqcych I 5 - 25 os6b;
zajEcia terenowe zwi1zane z realizacjq okre6lonych czESci programu danego
przedmiotu prowadzone sq w grupach studenckich licz4cych l0 - I 5 os6b;
zajEcia laboratoryjne prowadzone sq w grupach studenckich licz4cych 8 - l5 os6b;
lektoraty jEzyk6w obcych prowadzone sQ w grupach studenckich liczqcych
l5 * 20 os6b;

7) seminaria iproseminaria prowadzone sEw grupach studenckich licz4cych:
a) na ostatnim roku studi6w pierwszego stopnia oraz na dw6ch ostatnich latach

studi6w drugiego stopnia i jednolitych studi6w magisterskich 8 - 1 5 os6b;
b) na pozostalych latach studi6w 20 - 30 os6b;

8) zajqcia z wychowania fizycznego prowadzone s4 w grupach studenckich liczEcych 25

- 30 os6b.
2. Ustalajqc liczebnoii grup studenckich bierze sip pod uwagg zar6wno zapewnienic

odpowicdnich warunk6w prowadzenia i odbywania zaj9e, jak i optymalizacjq koszt6w
ksztalcenia. Ustalenie grup studenckich o minimalnej liczebno5ci okreSlonej w ust. l,
dopuszczalne jest wylqcznie w przypadku, gdy nie jest mo2liwe ustalenie wigkszej
liczcbnoSci grup.

3. Zaipcia fakultatywne nale|y prowadzii w grupach studenckich o liczebnoSci ustalonej dla
danej fonny zajEi dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach zajgcia te mogQ byi
plowadzone w grupach licz4cych nie mniej ni2 8 os6b.

4. W przypadku zajEi dydaktycznych prowadzonych dla grupy studencki ej przez wigcej ni2
jedrrego pracownika liczbE godzin dydaktycznych zrealizowanych przez ka2dego
placownika ustala sie proporcjonalnie do wkladu pracy pracownika w realizacjg danych
ztric(.

4)

s)
6)



5. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkaoh prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na
wriiosck dziekana, mo2e wyraz.it, zgodg na ustalenie liczebnoSci grup innej niz okreSlone
w rrst. L Wniosek w tej sprawie nale2y zloizy(, do Dzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich
w ci4gu l4 dni od rozpoczgcia semestru.

$3
Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada ustalenie liczebnodci grup na zajqciach

2. W przypadku gdy liczba studentow
dydaktycznego, kierownik jednostki jest

dydaktycznyclr zgodnie zasadami okreSlonymi w
'za

v$
w grupach ulegnie zmianie podczas trwania cyklu
zobowiqzany do podjgcia dzialan maj4cych na
obowiilzuj4cych zasad.

celu dostosowanie liczebnoici grup do

$3
'l'raoi rnoc Uchwala nr 381 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 marca 2006 r.
w spruwie rodzajdw zajqt dydaktycznych i liczebnoici grup studenckich.

$4
Uchwala rvclrodzi w zycie z dniem 1 pa2dziernika20l0 roku.

Senotu U, Bialymstoku

Prof. dr hab.

PrTewodniczqcy


