Uchwala nr 2052
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie rodzajdw

zajgi dydaktycznych i liczebnoici grup studenckich

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersltetu
Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

w

Bialymstoku Senat

6l
W Uniwersytecie w Bialymstoku zajgcia dydaktyczne prowadzone s4 w formie:
- wyklad6w,
- iwiczen,
konwersatori6w,
- zaj96 laboratoryjnyctr,
- lektorat6w jgzyk6w obcych,
zajg6 terenowych,
- proseminari6w i seminari6w.

l.

2.

82
Ustala sig nastgpuj4c4 liczebno66 grup studenckich na zajgciach dydaktycznych, o kt6rych
mowa w $ l:
l) wyklady kursowe prowadzone s4 dla calego rocznika studi6w,
2) (,wiczenia prowadzone s4 w grupach studenckich lic,z4cych co najmniej 25 os6b,
3) konwersatoria prowadzone s4 w grupach studenckich licz4cych co najmniej 25 os6b,
4) zajgcta terenowe, zwi4zane z realizacl4 okredlonych czgdci programu danego
przedmiotu, prowadzone s4 w grupach studenckich licz4cych co najmniej I 5 os6b,
5) zajgcia laboratoryjne prowadzone s4 w grupach studenckich licz1cych co najmniej I2
os6b,
6) lektoraty jgzyk6w obcych prowadzone s4 w grupach studenckich licz4cych nie mniej
ni2 25 os6b; w przypadku niespelnienia tego wymogu, dopuszcza sig mo2liwoSi
lqczenia grup na tych samych poziomach ksztalcenia, w ramach kierunk6w studi6w
prowadzonych przez dany wydzial,
7) zajgcia z wychowania hzycznego prowadzone sq w grupach studenckich licz4cych 25
30 os6b,
8) liczebnoSi grup proseminaryjnych i seminaryjnych ustala dziekan zgodnie z zasad4,2e
jedna godzina dydaktyczna przewtdziana planem studi6w dla tych zajgi, w grupie
licz4cej:
a) od I do 4 student6w stanowi 0,25 godziny obliczeniowej,
b) od 5 do 8 student6w stanowi 0,5 godziny obliczeniowej,
c) od 9 do l2 student6w stanowi 0,75 godziny obliczeniowej,
d) od l3 do l6 student6w stanowi I godzing obliczeniowq,
e) od l7 do 20 student6w stanowi 1,25 godziny obliczeniowej.
Dziekan zobowiqzany jest w nieprzekraczalnym terminie l4 dni przed rozpoczgciem roku
akademickiego lub semestru do powiadomienia prorektora wia3ciwego do spraw

ksztalcenia

o

ustaleniu mniejszej liczebnodci grup studenckich, jezeli

w

wyniku

postgpowania rekrutacyjnego na dany kierunek studi6w nie jest moZliwe ustalenie grup
studenckich o liczebnoici okre3lonei w ust. l.

3.

I nie stosuje

w przypadku zajgt na kierunkach studi6w prowadzonych
w jgzykach obcych i zajg( realizowanych w jgzyku obcym dla student6w w ramach
wymiany migdzynarodowej. Dziekan, za zgod4 prorektora wla6ciwego do spraw
Przepisu ust.

siE

ksztalcenia, ustala liczebno66 grup studenckich bior4c pod uwagg zar6wno zapewnienie
odpowiednich warunk6w prowadzenia i odbywania zaj96, jak i optymalizacjg koszt6w
ksztalcenia.
/l
Uruchomienie specjalnodci jest mo2liwe w przypadku spelnienia wymog6w, o kt6rych
mowa w ust. l.
5. Zajgcia do uryboru prowadzone sq w grupach studenckich o liczebno6ci ustalonej w ust. l,
dla danej formy zajg6 dydaktycznych.
o. W przypadku zajg| dydaktycznych, o kt6rych mowa w ust. I pkt l-7, prowadzonych dla
grupy studenckiej przez wigcej ni2 jednego pracownika, liczbg godzin dydaktycznych
zrealizowanych przez ka2dego pracownika ustala sig na podstawie faktycznie
zrealizowanych przez pracownika godzin, z zastrze2eniem 2e \4czna liczba godzin
dydaktycznych zaliczonych do pensum tych pracownik6w nie mo2e przek'roczy(, Iiczby
godzin przewidzianej w planie studi6w dla tych zajEt,. W przypadku zaj96, o kt6rych
mowa w ust. I pkt 8 nie jest mo2liwe prowadzenie zajg(, przez wigcej niZ jednego
pracownika.

$3

l. Dziekan ustala liczbg grup studenckich na kierunku

i

roku studi6w na dany rok

akademicki zgodnie z zasadami okeSlonymi w $ 2.
W przypadku, gdy liczba student6w w grupach studenckich, o kt6rych mowa w $ 2 ust. I,
ulegnie zmianie podczas trwania danego roku akademickiego, dziekan jest zobowi4zany
do podjgcia dzialari maj4cych na celu dostosowanie liczebnodci grup do obowi4zuj4cych
zasad. Przepis ten nie dotyczy grup studenckich, o kt6rych mowa w {i 2 ust. I pkt 8.
3. W przypadku planowania uruchomienia grup studenckich o liczebnoSci mniejszej ni2
okre6lona w $ 2 ust. l, dziekan zobowiqzany jest do zloZenia, w terminie 14 dni przed
rozpoczgciem roku akademickiego lub semestru, wniosku do prorektora wla6ciwego do
spraw ksztalcenia o wyraZenie zgody. Dziekan wraz z wnioskiem przedklada wykaz
przedmiot6w, kt6rych dotyczy zmniejszenie liczebnoSci grup studenckich, wskazuj4c

2.

jednoczeSnie:

-

l.

liczbg godzin dydaktycznych wynikaj4cych ze zwigkszenia liczby grup,
skutki finansowe z ftufu wzrostu liczby godzin dydaktycznych, w tym godzin
ponadwymiarowych.
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Traci moc Uchwala nr 1476 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 listopada
2013 r. w sprawie rodzaj6w zajgt dydaktycznych i liczebnoici grup studenckich
z p62niejszymi zmianami.

2.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia z moc4 obowiqzuj4cq od

l

wrzednia 2017 r.

