Zarządzenie nr 24
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie liczebności grup studenckich
Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam,
co następuje:
§1
W Uniwersytecie w Białymstoku zajęcia dydaktyczne wynikające z programów studiów
prowadzone są w szczególności w formie:
1) wykładów,
2) ćwiczeń,
3) konwersatoriów,
4) zajęć terenowych,
5) zajęć laboratoryjnych,
6) lektoratów języków obcych,
7) proseminariów i seminariów,
8) zajęć prowadzonych w formie zdalnego nauczania.
§2
1. Wykłady prowadzone są dla całego rocznika studiów. W wyjątkowych przypadkach rektor
na wniosek dziekana wydziału/dyrektora instytutu/dyrektora filii może podjąć decyzję
o podziale grupy.
2. Liczbę grup proseminaryjnych/seminaryjnych na poszczególnych kierunkach studiów,
przedkładanych studentom do wyboru na danym kierunku studiów w danym cyklu
kształcenia, która jest jednocześnie maksymalną liczbą seminariów/proseminariów
uruchomionych, ustala rektor na wniosek złożony w semestrze poprzedzającym
rozpoczęcie zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej zaopiniowany przez prorektora właściwego do spraw kształcenia. Wniosek
powinien zawierać informację o liczbie studentów na danym kierunku studiów aktualną na
dzień rozpoczęcia semestru poprzedzającego semestr, w którym planowane jest rozpoczęcie
realizacji proseminariów/seminariów. Liczebność grup proseminaryjnych/seminaryjnych
ustala kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu z zachowaniem zasady, że
seminaria i proseminaria prowadzone są w grupach studenckich liczących maksymalnie 15
osób.
3. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1, są prowadzone w grupach studenckich, które
liczą, w przypadku:
1) ćwiczeń – co najmniej 20 osób,
2) konwersatoriów – co najmniej 20 osób,
3) zajęć terenowych – co najmniej 15 osób,
4) zajęć laboratoryjnych – co najmniej 12 osób,
5) lektoratów języków obcych – co najmniej 20 osób; w przypadku niespełnienia tego
wymogu dopuszcza się możliwość łączenia grup na tych samych poziomach kształcenia
językowego,
6) zajęć prowadzonych w formie zdalnego nauczania – liczba osób odpowiednia do formy
prowadzonych zajęć.
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§3
Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zobowiązany jest, w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, do powiadomienia prorektora
właściwego do spraw kształcenia o ustaleniu mniejszej liczebności grup studenckich, jeżeli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów nie jest możliwe
ustalenie grup studenckich o liczebności określonej w § 2 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku przedłużenia rekrutacji poza termin, o którym mowa w ust. 1, kierownik
jednostki organizacyjnej powiadamia, niezwłocznie po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego, prorektora właściwego do spraw kształcenia o ustaleniu mniejszej
liczebności grup studenckich, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na dany
kierunek studiów nie jest możliwe ustalenie grup studenckich o liczebności określonej
w § 2 ust. 3.
§4
Postanowień § 2 nie stosuje się w przypadku zajęć na kierunkach studiów prowadzonych
w językach obcych i zajęć realizowanych w języku obcym dla studentów w ramach
wymiany międzynarodowej.
Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, za zgodą prorektora właściwego
do spraw kształcenia, ustala liczebność grup studenckich na kierunkach studiów
prowadzonych w językach obcych biorąc pod uwagę zarówno zapewnienie odpowiednich
warunków prowadzenia i odbywania zajęć, jak i optymalizację kosztów kształcenia.
Zajęcia realizowane w języku obcym dla studentów w ramach wymiany międzynarodowej
prowadzone są w grupach liczących:
1) jednego lub więcej studentów, gdy w jednostce organizacyjnej studiuje mniej niż 4
studentów w ramach wymiany międzynarodowej,
2) co najmniej 2 studentów, gdy w jednostce organizacyjnej studiuje od 5 do 8 studentów
w ramach wymiany międzynarodowej,
3) co najmniej 3 studentów, gdy w jednostce organizacyjnej studiuje od 9 do 12 studentów
w ramach wymiany międzynarodowej,
4) co najmniej 4 studentów, gdy w jednostce organizacyjnej studiuje więcej niż 12
studentów w ramach wymiany międzynarodowej.

§5
1. Uruchomienie kształcenia w ramach więcej niż jednego modułu specjalizacyjnego
na danym kierunku studiów w danym cyklu kształcenia jest możliwe w przypadku
spełnienia dla każdego modułu specjalizacyjnego wymogów, o których mowa w § 2 ust. 3.
2. Zajęcia do wyboru prowadzone są w grupach studenckich o liczebności ustalonej w § 2 ust.
3 dla danej formy zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zajęcia do wyboru realizowane w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń
specjalizacyjnych prowadzone są w grupach studenckich liczących co najmniej 15 osób.
§6
1. W przypadku zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3, prowadzonych dla grupy
studenckiej przez więcej niż jednego pracownika, liczbę godzin dydaktycznych
zrealizowanych przez każdego pracownika ustala się na podstawie faktycznie
zrealizowanych przez pracownika godzin, z zastrzeżeniem że łączna liczba godzin
dydaktycznych zaliczonych do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych tych pracowników
nie może przekroczyć liczby godzin przewidzianej w programie studiów dla tych zajęć.
2. W przypadku zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 2 nie jest możliwe
prowadzenie zajęć dydaktycznych przez więcej niż jednego pracownika.
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§7
Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu ustala liczbę grup studenckich
na kierunku i roku studiów na dany rok akademicki zgodnie z zasadami określonymi w § 2
ust. 3.
W przypadku, gdy liczba studentów w grupach studenckich, o których mowa w § 2, ulegnie
zmianie podczas trwania danego roku akademickiego, kierownik jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu dostosowanie
liczebności grup do obowiązujących zasad. Przepis ten nie dotyczy grup studenckich,
o których mowa w § 2 ust. 2.
W przypadku niemożności uruchomienia na danym kierunku studiów, w danym roku
akademickim, grup studenckich o liczebności określonej w § 2 ust. 3, kierownik jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu zobowiązany jest do złożenia, w terminie 21 dni
przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru, wniosku do prorektora właściwego
do spraw kształcenia o wyrażenie zgody na uruchomienie grup o mniejszej liczebności.
W wyjątkowych sytuacjach rektor może wyrazić zgodę na ustalenie innej liczebności grup,
o których mowa w § 4 ust. 3, po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego do spraw
międzynarodowych, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy zajęć rozpoczynających się od roku
akademickiego 2020/2021.

Rektor
Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

