
Zarządzenie Nr 16/2022 
Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2022 r. 
 

Na podstawie: 
1. § 3 w Załączniku (ZASADY ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W 

UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM) do Zarządzenia Nr 79/2019 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie 
Wrocławskim, 

2. § 40. ust. 2 pkt. 4 Uchwały Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na 

Uniwersytecie Wrocławskim (zwanej dalej “Regulaminem studiów”, 
niniejszy zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

1. Zgodnie z § 3 ust. 3 oraz z załącznikiem nr 4 Zarządzenia Nr 79/2019 

określam minimalne liczebności grup studenckich obowiązujące na 
poszczególnych rodzajach zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwanego “Wydziałem”) od roku 
akademickiego 2022/2023: 

a) wykłady – 15 osób, 
b) proseminaria – 8 osób, 

c) seminaria – 6 osób, 
d) konwersatoria – 15 osób, 

e) ćwiczenia – 15 osób, 
f) warsztaty – 12 osób, 

g) zajęcia laboratoryjne / pracownie – 8 osób, 
h) zajęcia terenowe – 8 osób, 

i) inne formy zajęć odbywających się regularnie – 8 osób. 
2. Liczba studentów w grupach zajęciowych w zależności od typu zajęć 

dydaktycznych może wynosić: 

a) seminarium – od 6 do 12 osób, 
b) zajęcia prowadzone w języku angielskim – od 6 do 15 osób, 

c) proseminarium, zajęcia laboratoryjne, pracownie, zajęcia terenowe, 
praktyki 

i inne formy zajęć, które odbywają się regularnie – od 8 do 16 osób, 
d) ćwiczenia, konwersatoria – od 15 do 30 osób, 

e) warsztaty – od 12 do 24 osób, 
f) wykłady – od15 osób wzwyż. 

3. W przypadku konieczności utworzenia trzeciej i kolejnych grup 
zajęciowych dla danego przedmiotu, dyrektor/kierownik jednostki na 

Wydziale zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o liczebności grup 
zajęciowych (wzór w Załączniku do niniejszego zarządzenia) z odpowiednim 

przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem Pełnomocnikowi Dziekana 
ds. finansowo-administracyjnych (celem wydania przez niego opinii), a 

następnie uzyskania pisemnej zgody Dziekana Wydziału. 



4. Grupy zajęciowe utworzone zgodnie z niniejszym zarządzeniem na 
początku semestru zimowego/letniego na podstawie zweryfikowanych 

danych USOS funkcjonują warunkowo do 6 listopada 2022 r. (i odpowiednio 

w przypadku semestru letniego do 26 marca 2023 r.) końca danego 
semestru. Niezależnie od tego, Jednocześnie dyrektorzy 

instytutów/kierownik KEiAK są zobowiązani do przedstawienia odpowiednio 
do dnia 4 listopada 2022 r. dla semestru zimowego i 21 marca 2023 r. dla 

semestru letniego danego roku akademickiego imiennych list studentów 
studiów stacjonarnych wraz z ich numerami albumów, według 

poszczególnych kierunków i lat studiów, u których liczba 
nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych 

przekracza, w opinii prowadzących te zajęcia, możliwość ich odrobienia. Na 
tej podstawie, zgodnie z § 40. ust. 2 pkt. 4 Regulaminu studiów Dziekan 

podejmie decyzję o skreśleniu wskazanych studentów z listy studentów. 
5. Po otrzymaniu od dziekana potwierdzenia dokonanych skreśleń 

dyrektorzy instytutów/kierownik KEiK zobowiązani są do przeanalizowania 
liczebności grup zajęciowych i ewentualnej korekty przydziału godzin od 

odpowiednio 1 grudnia 2022 r. (w przypadku semestru zimowego) i 24 

kwietnia 2023 r. (w przypadku semestru letniego). 
6. Ewentualne likwidacje grup zajęciowych w trakcie semestru należy 

uwzględnić w ramach rozliczenia godzin przepracowanych przez 
odpowiednich pracowników. 

7. Planowanie grup zajęciowych musi uwzględniać dynamikę liczby 
studentów w odniesieniu do poszczególnych kierunków i specjalności 

studiów prowadzonych na Wydziale. Ramowe plany dotyczące rozkładu 
godzin, indywidualnych obciążeń prowadzących zajęcia dydaktyczne, 

przypisania konkretnych grup zajęciowych, powinny być przygotowane w 
instytutach/Katedrze KEiAK z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
§ 2 

Nadzór nad jego wykonaniem sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. 
finansowo-administracyjnych. 

 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

p. o. Dziekan 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr hab. Paweł Klint, prof. UWr 


