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UCHWAŁA  NR  R.0000.42.2021 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 
 

 
w sprawie 

 
zatwierdzenia liczebności grup studenckich 

 
 
1. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdził liczebności grup studenckich 

(tradycyjnych i w ramach kształcenia na odległość) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2021/2022. 

 

Rodzaje zajęć Wymagana liczba studentów 

Ćwiczenia audytoryjne  20 – 32 
 

Lektorat z języka obcego 15 – 22 
 

Zajęcia z wychowania fizycznego 
 

12 – 20 

Laboratoria wymagające szczególnego nadzoru i kontroli ze 
strony nauczycieli akademickich ze względu na bezpieczeństwo 
studentów 

½ grupy administracyjnej, nie 
mniej niż 10 

Zajęcia aktywizujące studentów prowadzone przez więcej niż 
jednego nauczyciela akademickiego 

20 – 32 osoby przypadające na 
1 nauczyciela akademickiego 

 

Wykłady i zajęcia fakultatywne (do wyboru przez studentów) nie mniej niż 20 

Wykłady z przedmiotów humanistycznych i społecznych 
wybieralne na poziomie całego roku 

nie mniej niż 100 

 
Seminaria dyplomowe 

nie więcej niż 15 
Dziekan Filii może ustanowić 

dla Fili niższe limity liczebności 
grup seminaryjnych. 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może wyrazić 

zgodę na uruchomienie kursu dla grupy studentów o innej liczebności niż wskazano w powyższej 
tabeli. 

3. Decyzję o podziale studentów roku, kierunków/kierunku lub specjalności na ciągi wykładowe 
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podejmuje Dziekana ds. Studenckich/ Dziekan Filii. Podział jest dopuszczalny pod warunkiem, że 
liczba studentów w jednym ciągu nie będzie mniejsza niż 125 osób. 

4. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może unieważnić decyzję Dziekana ds. Studenckich/ 
Dziekana Filii o podziale, o którym mowa w ust. 3, jeżeli są do dyspozycji sale o większej pojemności. 

5. W przypadku studiów drugiego stopnia, gdy promotorem prac dyplomowych jest nauczyciel 
akademicki wyłącznie ze stopniem doktora, który spełnia wymagania określone w § 2, ust. 3,  
pkt. 2, lit. „a” Zarządzenia Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  
16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wyznaczania promotorów i recenzentów prac 
dyplomowych, grupa seminaryjna może liczyć co najwyżej 10 osób. 

6. Jeden nauczyciel akademicki może złożyć ofertę seminaryjną na nie więcej niż dwóch kierunkach 
polskojęzycznych i jednym kierunku anglojęzycznym, przy czym na danym kierunku, stopniu i formie 
studiów może złożyć tylko jedną ofertę. Łączna liczba seminarzystów prowadzonych przez jednego 
promotora w jednym semestrze na studiach polskojęzycznych nie może być większa niż 60, a na 
studiach anglojęzycznych nie może przekraczać 30. 

7. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć w języku obcym ze studentami biorącymi udział  
w wymianie międzynarodowej, w tym programu Erasmus, zajęcia mogą być prowadzone w grupach 
mniejszych niż wskazane w powyższej tabeli. Zajęcia będą uruchomione pod warunkiem, że 
przedmiot zostanie wybrany przez co najmniej 8 studentów. Prowadzącemu zajęcia zalicza się do 
obciążenia po 2 godziny dydaktyczne w semestrze od osoby, łącznie jednak nie więcej niż liczba 
godzin, która według programu przypada na te zajęcia. Za naliczenie godzin z tego tytułu 
odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. Koordynacji Oferty Dydaktycznej dla Programów 
Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. Kontrolę merytoryczną sprawuje Prorektor ds. 
Studenckich i Kształcenia. Niezależnie od liczby studentów w grupie zajęcia te powinny być 
prowadzone w wymiarze zadeklarowanym w ofercie dla studentów. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 

 
 


