Uchwała nr 73/2009
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie: liczebności studenckich grup dydaktycznych

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 27 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i § 8
ust. 6 Regulaminu Studiów, postanawia co następuje:

§1
1. Wykłady są prowadzone dla kierunku studiów, specjalności lub wyjątkowo dla
specjalizacji magisterskiej.
2. Wykłady z przedmiotów humanistycznych i technologii informacyjnych mogą być
realizowane w systemie międzykierunkowym, w grupach nie mniejszych niŜ 90 osób.
3. Wykłady z przedmiotów fakultatywnych i innych przedmiotów do wyboru przez studenta
mogą odbywać się w grupach nie mniejszych niŜ 30 osób.

§2
1. Dla pozostałych rodzajów zajęć dydaktycznych ustala się podstawową liczebność grup
studenckich następująco:
a/ ćwiczenia konwersatoryjne (teoretyczne):
(grupa typu A) – 30 osób (± 2),
b/ ćwiczenia praktyczne: demonstracyjne, rachunkowe i komputerowe; ćwiczenia
terenowe; lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego:
(grupa typu B) – 20 osób (± 2),
c/ zajęcia laboratoryjne, projektowe i warsztatowe oraz seminaria dyplomowe:
(grupa typu C) – 15 osób (± 2).
2. Dopuszcza się jednoczesne prowadzenie dwóch grup typu C w jednej sali przez dwóch
nauczycieli.
3. Minimalna liczba studentów na specjalizacji magisterskiej odpowiada liczebności
grupy C.

§3
1. Decyzję o liczbie grup i liczbie specjalizacji magisterskich na kierunku studiów
podejmuje dziekan. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan, po uzgodnieniu
z prorektorem ds. studiów, moŜe podjąć decyzję o utworzeniu grup mniejszych niŜ
ustalono w § 2 ust. 1. W przypadku specjalizacji magisterskich taka decyzja moŜe być
podjęta, wówczas gdy iloraz liczby studentów na kierunku względem liczby specjalizacji
będzie wynosił nie mniej niŜ 15.
2. Łącznie z corocznym planem zajęć dydaktycznych, dziekan przekazuje do Działu Studiów
i Spraw Studenckich dane dla kaŜdego z prowadzonych kierunków studiów, tj. liczbę
studentów i liczbę grup kaŜdego typu, na kaŜdym roku, oraz wykaz utworzonych grup
o liczebności mniejszej niŜ ustalono w § 2 ust. 1.
3. Nadzór nad tworzeniem grup dydaktycznych i ich liczebnością sprawuje prorektor ds.
studiów.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego
2009/2010.

§5
Traci moc Uchwała Senatu nr 138/98 z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia
liczebności studenckich grup dydaktycznych.

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

