
 

 

R-0161- 99/21    
 

Zarządzenie Nr 99/21 
 
z dnia 06 lipca 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie 
liczebności grup dydaktycznych 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 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.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się minimalną liczebność grup studenckich dla zajęć prowadzonych w formie 

audytoryjnej: 

 
2. W przypadku, gdy te same wykłady prowadzone są na różnych kierunkach studiów łączy 

się je w jedną grupę wykładową – o ile treści programowe i efekty uczenia się nie są 
odmienne i pozwalają na to względy organizacyjne, w tym lokalowe. 

3. W przypadku wykładów z przedmiotów obowiązkowych i do wyboru, nie można tworzyć 
dodatkowych grup wykładowych (tzw. dzielenie wykładów). 

4. Podział grupy wykładowej jest możliwy tylko w przypadku braku dostępności sali 
wykładowej o odpowiedniej liczbie miejsc. 

5. Na wniosek dziekana, ze względu na zasady organizacji zajęć, rektor może w wyjątkowych 
sytuacjach wyrazić zgodę na uruchomienie zajęć w grupach o mniejszej liczebności, niż 
określona w ust. 1.  

6. Na wniosek kuratora kierunku, ze względu na specyfikę realizowanych treści 
programowych lub korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, po uzyskaniu opinii 
dziekana, rektor może w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na uruchomienie zajęć  
w grupach o mniejszej liczebności, niż określona w ust. 1 pkt 2.  

 
§ 2 

1. W skali roku akademickiego w zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez jednego 
pracownika może uczestniczyć nie więcej niż 48 studentów pierwszego i drugiego stopnia 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Rektor może w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na przydział pracownikowi zajęć 
seminaryjnych o innej liczebności studentów, niż określona w ust. 1 pkt 5 i 6.  

 Liczebność grup 

1) ćwiczenia 25 osób 

2) laboratoria 25 osób 

3) lektoraty z języków obcych 20 osób 

4) zajęcia z wychowania fizycznego 20 osób 

5) seminarium dyplomowe prowadzone w języku polskim 8 osób 

6) seminarium dyplomowe prowadzone w języku obcym: 
- na studiach pierwszego stopnia 
- na studiach drugiego stopnia 

 
5 osób 

3 osoby 

7) wykłady specjalnościowe 25 osób 

8) wykłady w ramach przedmiotów swobodnego wyboru  50 osób 



 

 

 
§ 3 

Specjalność na kierunku studiów może być uruchomiona, jeżeli liczba studentów, którzy 
zadeklarowali wybór specjalności, wynosi co najmniej 25 osób. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku akademickiego 
2021/2022. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


